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 مقدمة

 

 

وذلـك ) هـذا عـديم الجـدوى: (من العبارات الشائع تداولها يف قطاع األعامل واألنـشطة الجـادة

بـل وىف . الحـديثللداللة عىل قبول موضـع " جدواه مرتفعة"للداللة عىل فشل محل التقييم، كام يقال 

 أومحبط نتيجة لفـشل جهـوده  من كل شخص" بال جدوى"عبارة حياتنا املعيشية الدارجة اعتدنا أن نسمع 

للداللة عىل أن موضع التوصيف " ناجح " أو "مقبول "أو" نافع" عىل الجانب اإليجايب نسمع عبارة أومساعيه، 

  . وعدم رفضهله جدواه التي تربر األخذ به

للمؤلفـة يف ت مرتاكمـة ومن هذا املنطلق تكونت النبتة األوىل للكتاب الحايل، حيث روتهـا خـربا

األكادميي املتخصص لذلك  هذا املجال الحيوي من خالل قنوات متعددة منها، منها ما يرتبط مبجال التدريس

 ودراسات اقتصاد مضت، ومنها ما تم استزراعه كخبري املجال لطالب دراسات عليا ألكرث من عرشة سنوات

قوميـة التابعـة لـوزارة اإلسـكان، ومنهـا مـازال ية للكثري من دراسات جدوى املـشاريع الاقتصادجدوى 

 املنـزيل، وإعـدادي لنحـو أربعـة نتـاجيتنامى من خالل تأليفي لكتاب سابق حـول جـدوى مـشاريع اإل

 & املنـزيل تكمـن حلـول وحلـول، نتاج يف اإل:عىل سبيل املثال أنظر(علمية يف هذا املجال أبحاث تخصصية 

 أسـوان، مـايو ة املمولة من الصندوق االجتامعي يف محافظةساسيية األية ملشاريع البنقتصاداآلثار اال 2000

 باإلضـافة إىل تقـدميي لـبعض املـشورات املجانيـة إىل الكثـري مـن طالبنـا ًأيضاوذلك ). 1-35، ص 2000

  .والخريجني وغريهم من املقبلني عىل إنشاء مشاريع تكسبيه

دية تطبيقية ملن يهمهـم األمـر وأن يكـون  إرشاجدوىوكل ما نأمله، أن يكون الكتاب الحايل ذي 

 .رفيقا دامئا ملكاتب االستشارة املتخصصة يف إعداد دراسات الجدوى

 .الـلـهولنبدأ عرضنا باسم 
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 األولالفصل 

 !!! ما املقصود بها؟. .الجدوىدراسات 

 

    وتصنيفاتواصطالح مفهوم Feasibility الجدوى 1/1

  ) املعجم الوجيز: سبيل املثالعىلانظر ( العطية والنفع : يف اللغة،أوال

 مل يحدث اتفاق حول تعريف معنـي ، مثل جميع املصطلحات الفنية والتخصصيةً: اصطالحا،ثانيا

 بل ومل تعرض معـايري تـصنيفية واضـحة املعـامل ،التي تتناولها الدراسات التخصصية املختلفة" الجدوى"

 .يـة التـي تتنـاول هـذا املجـال بالدراسـة والتحليـلميكن أن تفرق بوضوح بني حدود التخصصات العلم

  : الحرص ال سبيل املثالعىلوفيام ييل نورد بعض التعريفات التي وردت يف هذا الشأن 

 هـي محاولـة علميـة الجدوىدراسة  ":" صالحية فكرة مرشوع ماىمد" معيار عىلتعريف يقوم  -1

تبدأ بفكرة مرشوع معني ثم متر "ة الدراستلك و"  صالحية فكرة مرشوع مامدى جادة للتعرف عىل

ميكـن االسـتمرار يف مرحلـة مـا نتائجها وعىل ضوء  ،مبراحل متتابعة يف محاولة الكتشاف كل مرحلة

التوقف عند تلك املرحلة يتقرر  أو ، مشجعةأوللمرحلة التي تليها إذا كانت هذه النتائج إيجابية 

النهـايئ املرحلة األخرية وهي اتخاذ القـرار  إىل نصل حتىلتوفري الوقت والجهد والتكاليف وهكذا 

سـعيد / د(" عنها والبدء من جديد مع فكرة مرشوع آخـر  التخيل أو حقيقة إىلإما بتحويل الفكرة 

 .)5 ص،2007 ،توفيق عبيد

ــوم  -2 ــف يق ــىلتعري ــلوب "ع ــاليفأس ــل التك ــد/ تحلي ــات  ":"العوائ ــذور دراس ــد ج ــدوىمتت  الج

ــل املنــافع "إىل  ــاليف - تحلي ــرشوع " التك ــورهللم ــة ظه ــتخدام ،عنــد بداي ــدء يف اس ــث ب   حي

 



 14 الفصل األول 
 

 الـذي "التحكم يف الفيضان بالواليات املتحـدة األمريكيـة" مع صدور قانون 1936 يف عام سلوبذلك األ

يجيز إقامة مرشوعات مقاومة الفيضان فقط يف حالة زيادة املنافع الناجمة عن تلـك املـرشوعات عـن 

 .)3 ص ،2000/2001 ،محمد عبد القادرعبد القادر / د(تكاليف إقامتها 

 إحـدى فقـد ذكـر يف :" وفقا لألهـداف املطلوبـة منهـاالجدوىأنواع " تصنيف عىلتعريف يقوم  -3

، 2008 ،كجـة جـيصـباح اسـطيفان ( أحد املواقـع االلكرتونيـة عىلالدراسات املنشورة ككتاب كامل 

  : هدفني رئيسينيعىل تقوم الجدوى أن دراسات )9 ،8ص

 . تحقيق األهداف املطلوبة منهعىل قدرة املرشوع مدى تحديد :أولهام -

 . متكني املستثمر من تحديد أفضل الخيارات االستثامرية بني البدائل املختلفة:ثانيها -

من أجل إنجـاز دراسـة ( قام املؤلف بتصنيف األركان الرضوري تحقيقها ، هذين الهدفنيعىلبناء 

 : ركائز هي أربعإىل ) متكاملة ملرشوع ماجدوى

 . مالمئة املرشوع ألهداف السياسة العامة للدولةمدىلتقييم : الجدوى السياسية -أ  

مـة وكفـاءة األسـاليب التقنيـة لتحقيـق األهـداف اإلنتاجيـة ء مالمـدىلتقيـيم : الجدوى الفنية  -ب

 ).كام وكيفا(للمرشوع 

 .تكلفة ثم حساب الصايفلتحديد وإجاميل املنفعة مقابل إجاميل ال: الجدوى االقتصادية -ج

 مساهمة املرشوع يف تحقيق االعتبارات االجتامعية األساسـية مدىلتحديد : الجدوى االجتامعية -د

 .مثل زيادة الدخل القومي وعدالة توزيعه

 يفـضل عـرض ،"الجدوى"وتجنبا إلضاعة املجهود والوقت يف رسد ما ورد من تعريفات مختلفة ملصطلح 

مـع  يف الدراسـات املختلفـة بقدر اإلمكان ألهم العنارص واملتضمنات التـي عرضـت - تعريفا موحدا شامال

بحيث ميثل هذا التعريف املوحد الصورة التفـسريية االصـطالحية األفـضل لألخـذ تلك الواجب إضافتها 

 . حالهاعىلبها 

 :بأنها " الجدوىدراسات "  ميكن تعريف ، ما سبقعىلوبناء 

ــة متخصــصة منفــردة" ــة، محاســبية،يةاقتــصاد( دراســات علمي   أو ،).... هندســية، إداري

 



 15!!! ما املقصود بها؟ .. دراسات الجدوى
 

/ يةاقتـصادالطابع  شمولية أو ،).... محاسبية/إحصائية /يةاقتصاد؛  هندسية/يةاقتصاد(جزئية املشاركة 

 ، مرشوعأو ، املالمئة لتقييم فكرة استخدام األساليب واملعايريعىل تقوم ،)الخ... ةيفن/ اجتامعية/سياسية

 أو ، باملقارنة بنظائر تنافسية بحيث يتم يف نهاية الدراسة تقرير قبولأو بشكل منفرد الخ... . نشاطأو

 املالمئـةوعـادة مـا يـرتبط القـرار النهـايئ مبـدى ( قبول مع التعديل ملوضـع التقيـيم املنفـرد أو ،رفض

ويف (ختلفـة  األكرث أفضلية من بني النظـائر التنافـسية املاختيار يتم أو ،)سايسوالتطابق مع الهدف األ

 مبعـايري أو قوميـة أوتلك الحالة يكون معيار األفضلية مختلفا حيث ميكـن أن يـرتبط بأهـداف كليـة 

  وذلك مع أخذ العنرص الزمني يف االعتبار وكـذلك.) الفعالية/ التكلفةأو العائد /كالتكلفةكفاءة تنافسية 

 .الخ.... . قائميشء أم لتطوير ، حديثليشءمع مراعاة طبيعة موضوع التقييم هل يطلب 

ويفضل االكتفاء بذلك الحـد مـن التعريـف للمـصطلح املحـوري املـذكور حيـث تتـضح الـصورة 

 .تدريجيا فيام بعد

  واألهداف املرتبطة بها ،الجدوىبعض األنواع الشائعة ملجاالت دراسات  2/1

 شائعة يجـب بالتوغل بني الدراسات املتخصصة فيام يخص تلك الجزئية لوحظ وجود ثغرات وأخطاء

ية قتـصادمع أن الدراسـات اال )يةقتصاداال( والدراسات )املالية( الفصل بني الدراسات ،عدم تكرارها منها

 الرئيـسية التـي قتـصادأن مـن بـني فـروع اال  ويكفي أن نـذكر،تشمل يف جزء محوري منها الدراسات املالية

 القيمة الحاليـة للمـشاريع ، وسائل التمويل، نقود وبنوك، السياسات املالية والنقدية:يدرسها املتخصصون

 .)الخ.. . املحاسبية القومية،االستثامرية

 ويـتم إهـامل )الربحيـة( املـشاريع االسـتثامرية عـىل دامئا ما يتم الرتكيز فقط ، جانب آخروعىل

املشاريع غري الهادفة للربح والتي ميكن أن تقـام ألهـداف غـري تكـسبية مثـل تلـك التـي تنـشأ للوفـاء 

 تطوعيـة يف أوالوقفية التي تقام ألغراض إنسانية و والجمعيات الخريية ،املسئولية االجتامعية للرشكاتب

 لكنها مسئولة عن القيام بأنشطة تكسبية واستثامرية ملواردها من أجل استمرارية النـشاط األولاملقام 

 .ألطول فرتة ممكنة

ــام  ــئك ــزيخط ــدما يرك ــريون عن ــىل ون الكث ــات ع ــدوى دراس ــج ــصلها  امل ــردة وف  شاريع املنف

 



 16 الفصل األول 
 

 كـام يغفـل فيهـا ،ككـل -  العـاملأحيانـابـل و - عن املنظور الكيل الذي يتناول قوانني وسياسات الدولـة

 الرشيدة ختياريف عمليات اال - بدون شك -  التي تؤثراألخرىالعادات والتقاليد واالعتبارات االجتامعية 

 ً.أيضا حسب حالته وحالة مجتمعه واملالمئة كٌل

 سـبيل املثـال ال عـىل الجـدوى ميكن رسد النامذج التالية ملجـاالت دراسـات ، ضوء ما تقدموعىل

 : الحرص

  : وفقا للتخصيص:أوال

 :يةقتصاد االالجدوىدراسات  -1

 التي تتمثـل يف مـشكلة الجوهريةية قتصادوعادة ما تنطلق من حيث تكمن الخاصية والهوية اال

 التي تتطلـب بـدورها عمليـة املفاضـلة الرشـيدة بـني البـدائل ، املتعددةندرة املوارد مقارنة بالحاجات

 أسـاس عـىلللنشاط محل التقيـيم املبنـي  للشكل األفضل أو للمرشوع Choice الرشيد ختياراملختلفة واال

 املتاحـة املحـدودة بطبيعتهـا العامـة مـن بـني البـدائل  ولإلمكانياتAllocationالتخصيص األمثل للموارد 

 .يفات التنافسية املختلفةوالتول

ية ونطاقـات قتـصادوعادة ما تستخدم معايري وأساليب تقييم ذات طبيعة تتالءم مع النظريـة اال

 كـام ) الفعاليـة/ التكلفـة,.vs  العائـد/ التكلفـة،جـزيئ التحليـل ال,.vsمثل التحليل الكـيل (التحليل فيها 

 بالكامـل أواملـشتقة جزئيـا  أوي البحـت قتصادتستخدم بعض النسب واملعايري القياسية ذات الطابع اال

 ,.vsالـخ مثـل أسـعار الظـل ... . والبيئيـة واملحاسبيةاإلحصائية األخرىمن نظائرها املرتبطة بالتخصصات 

 .الخ.... . ومرونة املنتج،وحجم السوق؛  األسعار الجارية,.vs واألسعار القياسية ؛أسعار السوق

 : املحاسبيةالجدوىدراسات  -2

ية قتـصاداال الجـدوى أمور كلها تعترب تكميلية ومتممـة لدراسـات عىلكز اهتامماتها التحليلية ترت

 إمكانيـة تطبيـق مـدى  نهائيـة توضـحأو مبدئية كتابة تقارير عىل املساعدة إىلبحيث تصل يف نهاية األمر 

 من خالل تخصص  ما تتمأحيانا و، ما تتم باستخدام أدوات محاسبية بحتةأحياناالحال موضع الدراسة و

 .مشرتك مثل املحاسبة اإلدارية
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 إمساك :املحاسبية الجدوىومن األدوات والوسائل املحاسبية الشائع استخدامها يف مجال دراسات 

 العالمـات ، الجمـريك والـشحن التخلـيص، املعـايري وامللفـات واالستـشارات الـرضيبية،الدفاتر املالية وما شابه

 .الخ.. . إعداد سجالت املوردين والسجالت الصناعية،ت التأمينية امللفا،التجارية وتسجيلها

  : اإلداريةالجدوىدراسات  -3

واملفاضلة بـني  ختيار مشكلة الندرة وعنرص االعىلي القائم قتصاد االاإلطارمثل سابقتها تتم يف ذات 

كيفيـة إدارة " و"اتيجياالسـرت التخطيط" مجاالت تحليلية تدور حول عىل وعادة ما ترتكز الدراسات ،البدائل

واألدوات الـشائع اسـتخدامها يف هـذا الـصدد   األسـاليبعىل ومن األمثلة ،الخ.. ."إعداد القادة " و"األنشطة

 أو للنـشاط ضـد تقلبـات األحـداث أو ومعامـل الحـساسية للمـرشوع ، والتحليل الرباعي،بحوث العمليات

 ، حالـة التأكـد:ة القصرية يف ظل حـالتني متناقـضني وتخطيط األرباح يف الفرت،اختالف الواقع عن املخطط

 .لخا.... . وحالة الخطر

 : الفنيةالجدوىدراسات  -4

 يةقتـــصاد املتمثـــل يف الدراســـات االاألولميكـــن اعتبارهـــا الجنـــاح الثـــاين املقابـــل للجنـــاح  

اسـات مـن الدر بتكامل هذين الشقني املتخصـصني إال ناجحة جدوى تكتمل دراسة أن بحيث ال يتصور 

يـة واألسـاليب نتاج اإلويقصد بالجانب الفني يف هذا املقام الجانب التقنـي املـرتبط بالتوليفـات. التقييمية

يـة الالزمـة نتاج العمليـات اإلوإمتـام املـرشوع أنـشطةالتقنية البديلة التي ميكـن اسـتخدامها يف إنجـاز 

 وهناك معايري وأساليب . املستهدفةالتخصصية وتحديد املواصفات الفنية ،واملدخالت واملخرجات األفضل

 أو ،يــة كثيفــة العاملــةنتاج مثــل املفاضــلة بــني التقنيــة اإلاألخــرى ومقــاييس مــشرتكة مــع التخصــصات

 تلك الكثيفة برأس املال وعادة ما تتم تلك الدراسات املشرتكة من خـالل الفـروع العمليـة التخصـصية 

 ، زينــب صــالح األشــوح.دإىل ن التفاصــيل ارجــع ملزيــد مــ( الهنــديس قتــصاداالمزدوجــة املــسميات مثــل 

 واملعـدل ،وع حيث تستخدم معايري مشرتكة يف التقييم مثل القيمة املتعادلـة للمـرش.)110-90 ص،1994 

ــداخيل ــد/ال ــارجي للعائ ــة . الخ ــة بدراس ــك الحال ــديس يف تل ــل الهن ــز التحلي ــن يتمي ــة( لك  )الفعالي
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 بإعـادة كتابـة يقتـصاد ثم يقوم اال،لغة الهندسية الفنية التخصصيةالتقنية والفنية للمرشوع وعرض تقارير بال

  . أكرث تبسيطا يفهمه غري املتخصصنيأسلوبتلك التقارير ب

  التسويقية الجدوىدراسات  -5

 والعـرض ، وحجـم الطلـب، وتقـدير املوقـع التـسويقي املالئـم،لألسـعار العام املستوىمثل دراسات 

 .نافسة والبديلةاملوجود من خالل املرشوعات امل

  االجتامعية الجدوىدراسات  -6

 استفحال عىلالتأثري   املتغريات الكلية مثلوعىل التكاليف والعوائد االجتامعية عىلحيث يتم الرتكيز 

تحـسني أحـوال الفئـات  وعـىل ، زيـادة الـدخول وعدالـة توزيعهـاوعىل ، الحد منهاعىل أومشكلة البطالة 

 الظــواهر االجتامعيــة الــضارة مثــل  بعــضعــىل دورهــا يف القــضاء مــدى وعــىل ،الحــساسة يف املجتمــع

 .العشوائيات واإلدمان

 عـىلبـالرتكيز ية قتـصاد يتكامل هذا النوع مـن الدراسـات مـع الدراسـات االأووعادة ما يتداخل 

 . محل الدراسة للمتغريات الكلية املرتبطة باملرشوعاتالتحليل الكيل أكرث من التحليل الجزيئ

  البيئية الجدوىسات درا -7

 وحاميـة البيئـة ،وهي عادة ما ترتبط مبستلزمات حامية املوارد الطبيعيـة مـن التـدهور والتلـف

حظـي األجيـال الحاليـة يـال املـستقبلية يف االنتفـاع مبـا ت واالحتفاظ بحقـوق األج،الطبيعية من التلوث

 .دميلالستخدام وللعيش اآليفرتض أن تكون صالحة  - باالستفادة منه من موارد طبيعية وبيئية

 القابـل األخرى العديد من أنواع الدراسات استنباط نفس النهج التصنيفي التخصييص ميكن وعىل

 جـدواها مـدى وتحديـد األنشطة أو األفكار أو باملشاركة من أجل تقييم املرشوعات أوإنجازها منفردة 

 .من عدمه
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  وفقا للفرتة املرحلية :ثانيا

 .دة أفكار بديلة عأوملجرد فكرة  -1

 .)الخ.... . بدائل تنافسيةأو له نظائر متنافسة أونادر (ملرشوع جديد  -2

 :ملرشوع قائم بالفعل -3

 أو كبـري أومتوسـط إىل مثل تحويله من مرشوع صغري (بهدف التعديل والتحسني والتطوير  -أ  

 ).سلسلة من الفروع

 . املعارصة للمتغرياتمالمئةع أكرث  مرشوإىل عوامل تهدد بفشله وتحويله عىلبهدف القضاء   -ب

  لتحــسني فــرص الــرتبحأوإلنقــاذ مركــزه املــايل  (أخــرىنــشطة مــشاريع أبهــدف دمجــه مــع  -ج

 ).الخ.... والتسويق

 تصدير واسترياد إىلمن محيل النشاط ( نطاق مختلف أكرث مالمئة إىلبهدف تحويل نشاطه  -د

 )مثال

 مراحـل أعاقـت تـشغيله نتيجـة لعـدم تـوافر أو ، أنشطة تم التوقف عنهـااستكاملهدف ب - ه

 .املوارد املالية الكافية مثال

  وفقا للنطاق التحلييل :ثالثا

يـة إنتاج لفئـة أو ، ملنتج محدد بعينهأو ملنطقة بعينها أو خاص أو املرشوع منفرد :التحليل الجزيئ -1

 .الخ... .محددة

مثـل (ريع يف منطقـة جغرافيـة محـددة  للمـشاأو ، ألكرث من مرشوع معا بالتكامـل:التحليل الكيل -2

ية قتصاداال( املناظري ملرشوع ما من جميع )الكلية( تحليل اآلثار أوالخ ... . يف بلد ماأو )قرية معينة

... .والكبـاري والـرصف الـصحية كالطرق ساسي ملشاريع قومية مثل البنية األأو ،)والبيئية واالجتامعية

 .الخ

  وفقا للمنهج املستخدم :رابعا

ـــات الالزمـــة واالكتفـــاء بتقـــدميها كـــصورة شـــاملة إرشـــادية :املـــنهج الوصـــفي -1   بجمـــع البيان
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الفوتوغرافيـة أو والـصور  أشكال تصنيفية مختلفة مثل الجداول واألشكال البيانية يفوذلك  لطالب الدراسة

 .مع العروض اللفظية باللغات املناسبة هجائيا وفنياالتخطيطية 

 باسـتخدام معـايري ومـؤرشات متخصـصة وتحليـل العالقـات الـسببية :لـييل التحأواملنهج القيايس  -2

صفية للبيانات مع خالصة التحليـل التـي تتمثـل يف معلومـات نهائيـة واملختلفة وتقديم الصورة ال

 . مراحل معينة من حياة املرشوعيف إرشادي لالستخدام كدليل أوقابلة للتنفيذ املبارش 

حيـث يقـدم يف شـكل حـده  بحيث ال يفهمه سـوي املتخـصص و: الفني البحتأواملنهج الريايض  -3

 الخ ... فنية علمية محددةألغراض صور يتم اتخاذها أو خرائط جغرافية أومناذج ومعادالت 

 حيــث يقــدم يف شــكل تقريــر تــصنيفي وتفــصييل يــسهل :َّاالصــطالحي واللفظــي املبــسطاملــنهج  -4

 دليل توجيهي فرعـي لكـل الفئـات عىل  لغري املتخصص كام ميكن أن يشملحتىاستيعابه وفهمه 

 .العاملة باملرشوع باختالف مهاراتهم

 ية قتصاد االالجدوى بدراسات رتباطأهم األطراف والعنارص ذات الصلة واال 3/1

 ولقـد لـوحظ يف الغالبيـة العظمـي مـن ،هي كثرية ومتفرعة ومتداخلة املهام واألدوار والتأثريات

التعـرض لهـذا الجانـب قد أهملـت  - إن مل يكن جميعها - الجدوىت املراجع التي تناولت مجال دراسا

 الجـدوى املتخصـصة يف إعـداد دراسـات  دور املكاتـبعـىلالحايل من الدراسة وقامت جميعهـا بـالرتكيز 

 . بدون التعرض التفصييل ملواصفات التشغيل والعاملة داخل تلك املكاتبحتى تقاريرها وإعداد

بـني فـرق  يةقتـصاد االالجدوىتساب خربة مهنية يف مجال دراسات وعن تجربة شخصية فقد تم اك

 مـن خـالل التعامـل مـع  وذلـك،)الـخ.. . واجتامعيـنيوزراعينيمهندسني وجيولوجيني (تخصصية متكاملة 

ة تتعامـل جميعهـا مـع هيئـة التخطـيط العمـراين للمـدن الجديـدة بـوزارة استـشاريمكاتب هندسية 

 .اإلسكان



 21!!! ما املقصود بها؟ .. دراسات الجدوى
 

 

 الجـدوىدراسات  ميكن القول بأن ،ة األكادميية التطبيقية العملية املتخصصة تلك الخربعىلوبناء 

 بني تخصصات ومساهامت مـن يتطلب إعدادها بشكلها النموذجي املتكامل أن يراعي التناسق والتكامل

املكتـب  والصلة والتي تتمثل يف نحو سبع جهـات وعنـارص هـي رتباطجميع األطراف الرئيسية ذات اال

ميـة املـستهدفة وتقـديم ياملتمثلـة يف إعـداد الدراسـات التقيعرض الخدمـة ( الجدوىاسات  بدراملختص

 ،) الخدمـة املـذكورةعـىلجانـب الطلـب ( محـل الدراسـة  املـرشوعصـاحب )التقارير اإلرشادية الالزمة

ضـوابط وقـوانني ( الجهـات الحكوميـة الرسـمية ، والـسوق،)بإفادتها مـن املـرشوع( الفئات املستهدفة

الالزمـة ( ذات الـصلة البيانـات واملعلومـات مـصادر ،) إلمكانيـة التطبيـقوإجراءاتئح ومتطلبات ولوا

يـة نتاجاإل تواملـدخالالعاملـة  ،) الجانب امليـداين– النتائج ورسد التوصياتواستخراجللقياس والتحليل 

 والتحميـل جنتـا كاإلأخـرى وأنـشطةمـن عمليـات بهـا املطلوبـة لتنفيـذ املـرشوع ومـا يـرتبط (املختلفة 

  املستويات املقررة محلياعىلالدعاية واإلعالن والتوزيع والتسويق ( جهات ووسائل التسويق )...والنقل

 .) ومستوي التقنية التي يتسم بها،مثل درجة مرونته( طبيعة وخصائص املنتج ،)أخرى - خارجيا -

  )عرض الخدمة(أوال املكتب املختص 

 مـن اتب املختـصة يف أشـكال مختلفـة ومتنوعـة وفقـا ملـا تتناولـهوعادة ما تتوافر العديد من املك

التخصــصية  حيـث يختلــف هـذا بــاختالف مجـاالت التقيــيم الجــدوى دراسـات يفمجـاالت متخصــصة 

 يغلـب الطـابع الفنـي التـي( املكاتب الهندسية : ومن أبرز أنواع املكاتب املنترشة يف هذا املجال.الدقيقة

لدراسات املنوطة إليها ومن ثم يصبح صاحبها من ذات التخصص ليكون  طبيعة اعىلالتخصيص الدقيق 

  .)ييمي املستهدفق دراية كافية بجوهر العمل التعىل

 املحاسـبية  واملكاتـب،)ياقتـصاد خبـري أو يرأسـها عـادة متخـصص أووميتلكهـا (ية قتـصادواملكاتب اال

 . وهكذا).... يرأس مجموعة العاملني فيها محاسبأووميتلكها (

 أيـا مـا كـان -  البـد للمكتـب، الوجه املطلوب والكفـؤعىلليك تتم الدراسات املستهدفة و

ــدقيق ــة تخصــصية  -  تخصــصه ال ــات عامل ــستعني بفئ ــاوت أخــرىأن ي ــا تتف ــسب أحجامه   ون

ــشاملة ــة ال ــات الدراس ــا ملتطلب ــا وفق ــكل .توزيعاته ــح ش ــة)1( ويوض ــل العامل ــا لهيك   منوذج
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واألدوار املرتبطة   ناجح حيث يتضح من هذا الشكل أهم الخصائصاستشاريالتخصصية املتكاملة ألي مكتب  

 وعـرض التقـارير املناسـبة الجـدوى بكل من الفئات التصنيفية املـشاركة يف عمـل فريـق إعـداد دراسـات

ا ومتخصـصا يف استـشاري رئـيس املجموعـة أوصـاحب املكتـب  كام يتـضح رضورة أن يكـون ،الخاصة بها

 بحيث يقوم بأدوار مختلفة مثل تصنيف املهـام وتعيـني الكـوادر التاليـة ،ة باملكتبمجال الدراسة املعلن

 واتخاذ القرارات النهائية بـشأن التقـارير األوليـة ،املطلوبة تدبريه وتوفري وتوزيع املوارد املالية املطلوبة

 عـىل يكـون قـادرا  مع تعيني مساعد له نفس الخصائص بحيث،الطالبة الجهة إىلوالنهائية املزمع تقدميها 

خصائص طالبي الخدمة لدراسة  وممكن إضافة خرباء علم النفس .لرئيس املجموعة التكميلية القيام باملهام

 القانونيـة النـواحيلغة الحوار معهـم مـع مستـشارين قـانونيني لتنـاول وتيسري  تقريب عىل واملساعدة

  .لالزمةات واللقاءات اي، ومنظمني لالحتفالاملرتبطة بأنشطة املرشوع

الهرم الوظيفي والتشغييل للمكتب االستشاري املتخصص (1)شكل 

 )نفس تخصص املكتب(املالك أو رئيس املجموعة   1      

 )نفس تخصص املكتب(نائب أو وكيل أعامل  2 

 خرباء مختلفي التخصصات واملهام3

  فرق لجمع وفرز وتحليل البيانات4

فرق لعرض املخرجات وإعداد التقارير5

 أخرى للدعم واستكامل املهام6 

ًالرتتيب تصاعدي وفقا لألهمية النسبية للمهام: ملحوظة
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  )طلب الخدمة(صاحب املرشوع : ثانيا

هنــاك رشط رضوري البــد مــن تــوافره يف صــاحب املــرشوع الطالــب لدراســة جــدوى لفكرتــه أو 

ال يـرتك لغـريه زمـام أوهو أن يكون متخصصا يف ذات مجال املرشوع الذي يـستهدف إقامتـه وملرشوعه 

إدارته، وال يتحمل هو أصال مخـاطرة أن يقـوم بـإدارة مـرشوع يخـرج عـن نطـاق تخصـصه أو خرباتـه 

 .املرتاكمة أو املتوارثة

 كـام - رشوع تنفيـذ املـعـىللكن هذا الرشط رغم كونه رضوريا لكنه ليس كافيا لضامن مقدرتـه 

 إذا كان صادقا ودقيقا يف تقديم بيانات فعلية وكافية حـول مـا يحظـي بـه إاليويص به بالنجاح املتوقع 

 كام قـد ، ورقابية حازمة ملن يعملون يف تنفيذ مرشوعهوإرشافية خربات إدارية أو متويلية إمكانياتمن 

 يف حالـة أو اخـتالف الواقـع عـن املخطـط ال يتمتع باملرونة الكافية للتعامل االيجـايب الفعـال يف حالـة

 إهاملـه يف تنفيـذ مـا ورد أو فهـم متـضمناته عـىل عدم قدرته هـو أوحدوث أخطاء يف التقرير املقدم 

 الخ .... . بالتقرير التقييمي من إرشادات

  )املستهلكني( الفئات املستهدفة من إقامة املرشوع :ثالثا

 البد من جمع البيانات الكافية لتحديد أكرب كم ممكن ،ة لنجاح الدراسة التقييميةأساسيكخطوة 

من الخصائص التوضيحية للفئات املستهدفة والتي تجب مراعاتها من أجل جذب أكرب عدد ممكن مـن 

 . طلب فعالإىلتلك الفئات وتحويلهم 

 البد أن تتالءم مقرتحات املرشوع مع ما يريض رغبات املـستهلكني ،وكرشط رضوري يف ذلك املقام

يشبع حاجاتهم بقدر اإلمكان وهذا ما ميكن أن يفرس نجاح املشاريع االستثامرية واملنتجـات الـصينية و

 أوال بدراسـة خـصائص الفئـات املـستهدفة ورغبـاتهم وإمكانيـات جـذبهم ثـم ونأيبـدألن القامئني بها 

ات كـام  لكنهم يتفوقون بخلق رغبـات فعليـة لـدي تلـك الفئـ،ينتجون ليس فقط ما يعلنون طلبهم له

 ولـيس مجـرد )فعـاال( يـصبح الطلـب حتى الفعلية ومواردهميقدمون منتجاتهم يف حدود إمكانياتهم 

 . األحالم والخياالت أقربإىلرغبات هي 
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 كلـام سـاهم بفعاليـة يف تيـسري جـدوى الخدمة املرتقبة يكـون أكـرث أووما من شك يف أن املنتج 

 . املعنيةأو وتحركات الفئات املستهدفة ،ةاألمور املعيشية واألنشطة املهنية والتكسبي

  الجهات الحكومية الرسمية :رابعا

 إن أثبتـت حتـىمن أهم الـرشوط الـرضورية التـي يـستحيل إقامـة أي مـرشوع بـدون تحققهـا 

 إمتـام اإلجـراءات الرسـمية املطلوبـة يف الجهـات الرسـمية املختـصة مثـل ،الدراسات التقييميـة جـدواه

 بعـضوية االتحـادات املختـصة أو ويف بعض األحوال االلتحاق بالنقابات ، الصلةاستخراج التصاريح ذات

 القـوانني واللـوائح املنظمـة للمـشاريع واألنـشطة عـىلكام يجب اإلطـالع  - مثل االتحاد العام للصناعة

 .ه الستمرارأو الخطأ يف مزالق املخالفات املانعة لبدء املرشوع أومحل الدراسة تجنبا للوقوع املتعمد 

 املطلـوب  الرسـميةواإلجـراءاتوما من شـك يف أن طبيعـة االلتزامـات اإلداريـة والـرضيبية والقانونيـة 

 تتسبب يف تقديم أو كرشوط للسامح بقبول تنفيذ املرشوع قد تتسبب يف عرقلة تنفيذ املرشوع إتباعها

ذلك ما ميكن أن نطلـق  و.ية وغريهاقتصاد لو توافرت كل الرشوط الفنية واالحتىاملشورة بعدم إنجازه 

 .)البريوقراطية املنفردة لكل مرشوع استثامري(عليه 

 املطلـوب  صاحب املرشوع الـوعي التـام بالجانـب الرسـميأو فقد يكون من مهام املكتب ،ومن ثم

 القطـاع غـري الرسـمي إىل تحولـه أو توقفـه أووعدم إهامل تأثرياته التي قد تتسبب يف إفالس املرشوع 

 . الجادون من املستثمرينالذي ال يقبله

 ية املختلفة نتاج العاملة واملدخالت اإل:خامسا

 وأن تتـوافر مـوارد متويـل ،البد من توافر العاملة بذات الخصائص واملهارات والخـربات املطلوبـة

 مـن تـوافر األجهـزة واملعـدات واملـواد الخـام ًأيضا والبد ،مرتباتهم والوفاء باملسئوليات االجتامعية لهم

  . أن ميكن استريادها من دول املنشأأوزمة الال

 إعـداد الدراسـات املـذكورة أن يقـدموا أكـرب قـدر مـن التوليفـات عـىل القـامئني عـىلكام يجب 

 ،ية البديلة ثم منحها أولويـات تـتالءم وفقـا لإلمكانيـات الفعليـة لـصاحب املـرشوع مـن ناحيـةنتاجاإل

ً  للعملة الصعبة واستثامراًا خاصة املتاح منها محليا توفرينتاج لإلاألخرىوللمتاح الفعيل من املستلزمات 

 .ملوارد الدولة األوىل باالهتامم وبالتنمية
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  جهات التسويق :سادسا

وكحجـم  املتاحـة للتـسويق كموقـع أوفالبد من إجراء مسموح ميدانية كافيـة لألمـاكن البديلـة 

 أو للمرشوع محل الدراسة  املكملةألخرىا ودراسة أحوال املشاريع ، صعب الوصول إليهأووكمكان سهل 

 واملـشاريع املحتمـل أن تتبـادل معـه قـوي التـأثري والـدفع األمـامي واملـوازي ،البديلة والتنافسية معـه

كافيه من الفئات املستهدفة من أنشطة املـرشوع  أعداد خاص بوجود اهتامم مع إعطاء .الخ... .والخلفي

 تعليم أو مكان إعداد مرشوع حضانة يف كبرية من األطفال أعداد مثل وجود( أماكن التسويق املختارة يف

 .)بعض املواد الدراسية األولية

  الخدمة املستهدف تقديم املرشوع املقرتح له أولها أو املنتج :سابعا

 الخدمة وتم الربط فيام بيـنهام وتحلـيلهام أووكلام تم تحصيل بيانات أكرث حول خصائص املنتج 

 تعـديل املـرشوع أو رفض أو اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن قبول عىل ساعد ذلك  كلام،بشكل متكامل

 الكيل اإليراد عىل لتأثريها الكبري )املرونة( يؤخذ يف االعتبار يف هذا الصدد خاصية أنومن أهم ما يجب 

 .املتوقع كام سوف يتضح مبزيد من التفصيل يف األمثلة التطبيقية الالحق عرضها

 يف مـةءمالي واملعـايري التقييميـة األكـرث قتـصادنيفات للمشاريع محل التقيـيم االبعض التص  4/1

 تقييمها 

ية للمـشاريع قتـصاد االالجـدوىقبل استعراض األساليب واملعـايري الـشائع اسـتخدامها يف تقيـيم 

كـن  ومي. أنواع املـرشوعات محـل التقيـيم املـذكور لهـاعىل البد أوال أن يتم التعرف ،بالرشح والتفصيل

 عـىلعرض عدة تصنيفات للمرشوعات محل التقييم وفقا ألكرث من منظور تصنيفي مختلف كام يتضح 

  :النحو التايل

  : من حيث الحجم:أوال

  :مرشوعات متناهية الصغر -1

  ، وال مــؤهالت عاليــة،املــستوى وال مهــارات مرتفعــة ،وهــي عــادة ال تتطلــب متــويال كبــري
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 سـهل التحـول عنهـا واسـتبدالها بتكـاليف وخـسائر ال ،ريها من املـرشوعاتمخاطرها قليلة باملقارنة بغ

  أجهزة معقدةأو استخدام آالت أو العاملة البرشية وال تتطلب غالبا تقنيات عالية عىل تقوم أكرث ،تذكر

ًوال نتطلب حيزا مكانيا مستقالً يف غالب األمر ً. 

ة متخصـصة استشاري يف مكاتب جدوى ومثل تلك املرشوعات ال تتطلب بالرضورة إجراء دراسات

 ذوي الخربة من املعارف أو لكن ميكن أن يستعان بالخربات املتوارثة .وق ما يربر إجرائهافبتكاليف قد ت

 .ع االلكرتونية املتخصصةم املزاعىل أو بقراءة التجارب املامثلة يف املؤلفات الورقية أووزمالء املهنة 

  :مرشوعات صغرية-2

 نتـاج يكون أكرث تعقيدا يف عمليات اإلأنمن متناهية الصغر وإن كان بعضها ميكن تقرتب بحالها 

 ، يف تسويق منتجاتها مام قد يتطلب بعض الدراسات التقييمية والتوجيهات اإلرشادية البـسيطةأوفيها 

 ،واألرس املنتجـة للتنميـة  دعم الجهات املنشأة لهذا الغـرض مثـل الـصندوق االجتامعـيإىلمع الحاجة 

 وبعض فروع والحضانات الصناعية واملعارض التسويقية الدورية املقامة لرتويج وترصيف تلك املنتجات

 .الخ... البنوك املختصة

  :مرشوعات متوسطة وكبرية -3

هي أكرث تنوعا وتعقيدا يف مطالبها ومـستلزمات نجاحهـا واسـتمرارها وكلـام زاد حجـم املـرشوع 

ً أيضازيد معها املخاطر واملتطلبات التقنية والتمويلية بل والتسويقية  تًأيضازادت وفوراته ومزاياه لكن 

كام أن كثريا منها ترتفع معامالت حساسيتها ضد تقلبات األحداث والتطورات التقنية املتالحقـة بـشكل 

 عـىلً أيضا املحيل املستوى عىل تسويقها ليس فقط جدوىرسيع ومذهل كام أنها قد تتطلب دراسات ل

 .ق الخارجي السومستوى

  املرشوع عىل من حيث منط التنفيذ والجهات القامئة :ثانيا

 . مرشوعات قطاع خاص.vsمرشوعات قطاع عام  -1

 .مرشوعات مشرتكة. vsمرشوعات فردية  -2

 .مرشوعات محلية مشرتكة مع جهات أجنبية. vsمرشوعات مشرتكة كلها محلية  -3
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 أكـرث تنوعـا  فبعضها،من املصنفات السابقة تختلف كثريا يف كل الجدوىوما من شك يف أن دراسات 

 وبعـضها ضـخمة التكـاليف ، وبعضها أكرث حاجة من غريها لتدبري التمويـل الـالزم،وتعقيدا يف األنشطة

 يتطلب هذا استخدام أساليب ومعـايري تقييميـة ، ومن ثم.إلخ... . وبطيئة وضعيفة اإليرادات)الفورية(

. طبيعة األطراف املسئولية من تنفيذهمختلفة تتالءم مع طبيعة كل مرشوع ومع

 من حيث الهدف من إقامتها :ثالثا

 األساليب اختيارلألخذ به من أجل  - من وجهة نظرنا - ويعترب ذلك املعيار التصنيفي هو األفضل

واملعايري التقييمية املالمئة لكل فئة من املـرشوعات املـصنفة بهـذه الكيفيـة كـام ميكـن أن يتـضح مـن 

  :لتاليةاألمثلة ا

 أرباح ممكنة بأقل تكاليف ممكنة ويف تلـك أو تحقيق أكرب عوائد إىلمرشوعات استثامرية تهدف  -1

 بحيـث يقبـل املـرشوع إن Benefit/ Cost Analysis التكلفـة / العائـد:معيـارالحالة ميكن استخدام 

ً أيـضاكـن ومي - أوضحت التحليالت أن قـيم العوائـد املتوقعـة أكـرب مـن قـيم التكـاليف املتوقعـة

ومقارنـة متوسـط معـدل الربحيـة الـسنوي مبعـدل تكلفـة رأس املـال " القيمـة الحاليـة"استخدام 

 .) القروض االستثامرية الالزمة لتمويل املرشوععىلسعر الفائدة املدفوع سنويا (السنوي 

 املنــافع وتتــسم بثبــات تقريبــي يف أو اإليــراد أو تعظــيم الــربح إىلمــرشوعات اســتثامرية تهــدف  -2

بحيـث يـتم قبـول الـنمط الـذي  Benefit/ Benefit :معيـارفضل استخدام يكاليفها يف تلك الحالة ت

كـأن يتمتـع بإمكانيـة رفـع أسـعار (يحقق أكرب عائد ممكن من بـني األمنـاط التـشغيلية املختلفـة 

 حالة املنتج ضعيف املرونة يفوذلك مثلام يحدث (منتجاته مع االحتفاظ بذات الحجم من الطلب 

 ).نادر التواجد مثل منتجات النانو تكنولوجيأو 

 ألقـل قـدر  تدنيـة التكـاليفإىلتهـدف  - شـابهمـا  أو -أو ال تكسبية أو ال ربحية  مرشوعات تطوعية -3

 . الرتبحإىلممكن حيث أنها بطبيعتها التطوعية ال تهدف 

ث حيـــCost/ Cost التكلفـــة /يف تلـــك الحالـــة ميكـــن اســـتخدام املعيـــار التقييمـــي التكلفـــة
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 وإعطـاء ، حجم التكاليف املرتبطـة بكـل منهـاأساس عىل تتم املفاضلة بني األمناط البديلة املتاحة 

 .تكاليًفاأولوية التفضيل ألقل تلك األمناط 

تدنيـة إىل  األوىل تهدف بالدرجة ) مثالإسرتاتيجية أوقومية (ضخمة أو معمرة األنشطة مرشوعات  -4

 حيـث أن ،األوىل من األرباح خاصة يف املراحل التـشغيلية  ميكن تحقيقهمستوى أيالتكاليف عند 

 والتـشغيل ة تتـسم بـضخامة تكـاليف اإلنـشاءساسيمثل تلك املرشوعات القومية الضخمة كالبنية األ

لتغطيـة تلـك مـن تـشغيلها بـطء تكـوين عوائـد كافيـة مـع  ،-لفرتة ليـست بالقـصرية يف البدايـة 

 . األجل الطويلعىلدة التكاليف لكن ينتظر تكوين عوائد متزاي

 تعطي أولوية لتنفيذ املرشوع الذي يتميز بأقل تكلفة مقارنة بالعوائد املتوقعة ويستخدم ،وبالتايل

 .Cost/ Benefit العائد /التكلفةيف هذا التقييم معيار 

ــة  -5 ــة التقني ــة املنتجــاأومــرشوعات عالي ــستلزم اســتخدام أســلوب : ت دقيق ــةت ــة /الفعالي  التكلف

Effectiveness / Cost هو معدل ستخدام لتقييم تلك املرشوعات اال ويكون املعدل املطلق يف أولوية

 ثغـرات أوحيث أن مثل تلك املـرشوعات ال تحتمـل حـدوث أخطـاء  Effectiveness / rateالفعالية 

أكـرث مـن االهـتامم بعنـرص أو الفعاليـة  معـدل الكفـاءة عـىلمثل غريها ومن ثم البد من الرتكيـز 

تكـاليف إقامتهـا  إن ارتفعـت حتـىوقد يقبل املرشوع يف حالة ارتفاع معدل الفعاليـة  - التكاليف

 متويل بديلة كام سيتضح فـيام  املشكلة األخرية باالستعانة مبصادرعىلوتشغيلها حيث ميكن التغلب 

ألن ذلـك أو املـسموح بـه  املقرر األدىن لكن يرفض املرشوع لو تدين معدل الفعالية عن الحد ،بعد

 . الضارةه ارتفاع مخاطر وآثارعىل أو فشل املرشوع عىليكون مؤرشا مؤكدا 

 تلـك املـرشوعات مـا تـستخدم تقنيـة النـانو تكنولـوجي واملـرشوعات إلكرتونيـة عىلومن األمثلة 

 .ة وما ماثلأساسيالطابع ومرشوعات الصناعات الثقيلة من بنية 

ــة الت -6 ــا يف مرحل ــارشة لكنه ــسابقة مب ــة لل ــشاريع مامثل ــوير م ــع إحــداث أوط ــاين م   التوســع املك

ــــستخدمة  ــــات امل ــــة يف التقني ــــريات طفيف ــــا أوتغي ــــىل ثباته ــــة ع ــــك الحال ــــا يف تل   حاله

  حيث أن سـيد هـذا املوقـف التقييمـي Cost/ Effectiveness الفعالية /معيار التكلفةيستخدم 
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 عـىل - ع رضورة االحتفـاظ أدين قيمة ممكنة مإىل ) التوسعأوالتطوير (يكون استهداف تدنية تكاليف 

 أو تطويره بالتوسـع إىل ما قبل فرتة السعي حتىمبستوي الفعالية األصيل أثناء تشغيل املرشوع  - األقل

 الخ ... . بالتسويق يف أماكن جديدةأو أخرىبإنشاء وحدات مامثلة يف أماكن 

مبا يتالءم مـع لتقييمية ميكن تطبيق وتعديل املعايري ا نفس النهج سدايس املعايري التقييمية وعىل

 فـإذا كـان مـرشوع تطـوعي ،الهدف الرئييس الذي يرغب صاحب املرشوع موضوع التقيـيم يف تنفيـذه

 التكلفة حيث يفضل املرشوع األقل تكلفة بـافرتاض / التكلفة:خريي مثال ممكن استخدام أحد معيارين

 العائـد / قد يطبق معيـار التكلفـةأو ، ومضمونة وال حاجة لتنميتهاثابتةأن مصادر متويل هذا املرشوع 

 ، تدبري مصادر متويلية إضـافية لـضامن اسـتمرار النـشاط الخـريي املـستهدفإىلإذا كانت هناك حاجة 

 إقامـة اسـتثامرات تـدر عـىل لألكرث مقدرة )ثانيا( و، للمرشوع األقل تكلفة)أوال(ومن ثم تعطي أولوية 

 وعـاء متـوييل عىل ويف الحفاظ ، من املرشوع من ناحيةعوائد تفيد يف تحسني أحوال الفئات املستهدفة

 .اإلدرارمستمر 

مثـل ( إمنـا يـتم لتحقيـق هـدف مؤقـت ، الربح والتكسبإىلأما إذا كان هناك مرشوع ال يهدف 

 . السلطات طمعا يف منصب قيـادي بـراق ومـشبع باملنـافع الشخـصيةإىل التقرب أوالدعاية االنتخابية 

 العائد حيـث أن كـل مـا يـشغل بـال صـاحب املـرشوع هـو /عدل الفعاليةففي تلك الحالة يستخدم م

 بأكرب عائـد ممكـن تحقيقـه لـيعم مبنافعـه )املتمثل يف الفعالية( غري املبارش أوتحقيق الهدف املعنوي 

 من املـرشوعات بالتكـاليف )النفعية(الفئات محل االهتامم وعادة ما ال يهتم صاحب مثل تلك األنواع 

 تعويضها فيام بعد مام سـوف يتحقـق مـن منـافع مـن منـافع يف حالـة تحقـق الهـدف إىلألنه يتطلع 

  .املأمول
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 مكتـب دراسـات جـدوى (الجدوىبعض العوامل الواجب مراعاتها من أجل تفعيل دراسات   5/1

 )الجدوى

 التعـرض - كرثتهـا وتنوعهـا عـىل - الجدوىأن تغفل دراسات  - معا - مام يثري الدهشة والتحفظ

 جـدواها هـي مـدى عـىل حد ذاتها، وأن تلقـي الـضوء يف تلك الدراسات عىلوى للمكاتب القامئة لجد

 ومقـابالت شخـصية مـع ، مـا تتطلـب تلـك الدراسـات مـن مـسموح ميدانيـةإىل وقد يرجع هذا .ذاتها

 ومتابعة تحليلية مقارنة دقيقة ملا تقـوم بـه مـن أنـشطة ومـا توصـلت إليـه مـن نتـائج ،القامئني عليها

 .نافع تهم الفئات املستفيدة منهاوم

 املـؤرشات  نفـضل الرتكيـز واالكتفـاء بعـرض بعـض،الحـايل - النظري املبـسط - لكن لطبيعة عرضنا

ومـن ذلـك  - واملعايري الواجب أخذها يف االعتبار من أجل تفعيل تلك املكاتب وأنشطتها بالغة األهمية

  :نذكر

  :ا أهم االعتبارات الواجب الرتكيز عليه:أوال

  :اآلتيةالهيكل الوظيفي واملناخ التشغييل البد أن يقوم عىل الضوابط والركائز 

 فكـل ،اعملـوا" متكاملة املهام والخربات وتطبيـق مبـدأ  يكون شامال ألكرب قدر من التخصصاتأن -1

 .، أي وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب"ميرس ملا خلق له

، أو برتشيد عمليات التوظيـف، فلـيس يفي الرضوري فقطبالتشغيل الوظ تكاليف التشغيل تخفيض -2

فــام عــدا صــاحب املكتــب وطــاقم  - مــن الــرضوري أن تكــون العاملــة فيــه كلهــا ثابتــة ومــستمرة

 مؤقـت أوميكن االستعانة ببقية التخصـصات بـشكل موسـمي حيث  - السكرتارية وعامل النظافة

وتفريـغ  -  يف فرتة املـسحإالين ال حاجة لهم فمثال فرق البحث امليدا - بحدود فرتة الحاجة الفعلية

 واملتخصصني اآلخرين من خرباء ،البيانات وتحليلها الكرتونيا وتقديم بيانات وصفية شاملة للبيانات

 .  تتم االستعانة بهم يف مرحلة أداء دورهم التحلييل والتصوري املطلوب،أخرىيف مجاالت علمية 

  ومراعــاة،حاب املــشاريع مــن طــالبي الخدمــة لغــة الحــوار واملعــامالت مــع أصــمــةءمال -3

ــم ــة له ــب الثقافي ــا، تخصــصاتهم والجوان ــدة ال يفهمونه ــة معق ــاظ فني ــتخدام ألف ــب اس  ، وتجن
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 بـني جميـع الـرؤى ومحاولة االستعانة بخرباء يف التعامل السلويك النفيس املهني لتيسري املعامالت وتوضيح 

 مبـا يـضمن تـوازن جميـع  طرفبأيب ثغرات قانونية ترض األطراف مع االستعانة بخرباء قانونيني لتجن

  .املعامالت وسريها عىل النهج الصحيح

وكلـام  -  والعمالء املرتددين عليـهستشاري تكلفة ينفقها كل من املكتب االواعتباره : الوقتاحرتام -4

أمولـة  الدراسـة املإعـداد بالوقـت املعلـن بدقـة ملراحـل االلتـزام وتـم ،متت تدنيه فرتات التعامـل

 متيز املكتب عىل كلام دل ذلك ، إنجاز األهداف املتفق عليهاأووملواعيد تقديم التقارير املستهدفة 

 . وللمستعينني به،ونجاحه يف تدنيه النفقات وزيادة معدالت دوران األنشطة للمكتب

 وتجنيـب يف تيـسري اإلجـراءات التنفيذيـة للمـرشوع -  أرض الواقـععـىل - ويزيد متيز املكتب لـو سـاعد

 الرسـمية املطلوبـة مثـل بـاإلجراءاتالعميل من الوقوع يف شباك البريوقراطيـة البغيـضة اللـصيقة 

 .الخ.... .استخراج الرتاخيص ودفع الرسوم املقررة

 باألرقـام حيـث يراعـي فيـه وضـوح العـرض واالسـتعانة : املقـدم وجودتـهالنهـايئكفاءة التقريـر  -5

 وأقـل عـدد ممكـن مـن الـصفحات أقل إىل وتقليل حجمه ،ها واالختصارات املتعارف عليواألشكال

 .الخ... . ال يتوه العميل بني صفحات ال تحمل جديدةحتى من الحروف البديلة املمكنة ًأيضا

إعطاء  ىمبعن ، العائد/ التكلفة/الفعاليةثاليث هو معيار ، ستشارياملكتب االنشاط أن يستخدم لتقييم  -6

نقديـة وزمنيـة  تكلفـة بحيث يتم هذا بأقـل ،للدور املرتقب واملعلن هتقانإ لدرجة ختيارأولوية اال

 جـذب عـىل توصيل الخدمة للعميل بأقل أسعار ممكنة مـام يـشجع عىلممكنة تساعد وإجرائية 

 . املكتبإىل املتدفقة اإليراداتأعداد أكرب من العمالء حيث ينتج عن هذا زيادة تلقائية يف 

ــع -7 ــضل :املوق ــب يف أن يف ــون املكت ــ يك ــة بال ــة مأهول ــالء،كانسمنطق ــاكن العم ــن أم ــة م   وقريب

ـــستهدفني ـــة ، امل ـــالت العام ـــه باملواص ـــول إلي ـــهل الوص ـــةأو س ـــسيارات الخاص ـــق ، بال   ملح

  يكـون أن ويفـضل ، األقـل توجـد أمـاكن قريبـة صـالحة لهـذاعـىل أوبه موقفا لـسيارات العمـالء 

ـــسفلي ـــب يف األدوار ال ـــنةاملكت ـــاقا م ـــودا ش ـــب مجه ـــي ال تتطل ـــا الت ـــصعود إليه ـــل ال   ، أج
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 .وال التعرض ملخاطر انقطاع الكهرباء وتوقف املصاعد الكهربية يف حالة تواجدها

مـن اإلضـاءة والتهويـة قـدر  حيث يفضل املكاتب التي تتميز بأكرب :الديكورات الطبيعية الصحية -8

اض مـرات وانخفـ تحـسني صـحة العـاملني عىلالطبيعية حيث أثبتت الدراسات البيئية أنها تساعد 

نشاط املكتـب بـال انقطـاع ومبـا  استمرارية عىلمراض مام يساعد  باأللإلصابةنتيجة يبهم عن العمل تغ

 .يحقق له مزيد من ثقة العمالء فيه وجذب للمزيد منهم

 1987 الدويل يف عام هولندا التجارب الهولندية التي قررت إنشاء بنك إحدى نذكر ،ويف هذا املقام 

بالنباتات والديكورات الطبيعيـة وبإنـشاء فتحـات تـسمح بـدخول الـضوء والتهويـة حيث تم االهتامم 

 انه تم اسرتداد تلك التكـاليف إال ، ولقد استغرق يف إنشائه مثاين سنوات بتكاليف باهظة،بشكل طبيعي

  من بداية نشاط البنك نتيجة لتوفري الطاقة الصناعية املـستهلكة فيـه مـناألوىليف خالل األربعة أشهر 

٪ فقـط بـسبب املنـاخ املهنـي الـصحي الـذي كـان 15 إىل ونتيجة النخفاض غياب العـاملني فيـه ،ناحية

 .)39ص ،2003 ، زينب صالح االشوح.د( البنك يعملون من خالله اموظفو

 مراحـل عـىل حيث يفضل أن يتم كتابة تقرير حول املرشوع محل الدراسـة :مرحلية وضع التقرير -9

  :أهمها

 ما يقوله صاحب املرشوع من أهداف وإمكانيـات عىليتم بناء : صوري شاملوضع تقرير ت -أ  

 معلومات عامة حتـى إن مل تكـن دقيقـة، وذلـك بهـدف وضـع عىل، وبناء أخرىوإضافات 

 . هويتهعىلحجر أسايس ميكن تعديله والسري 

يـة بعد دراسة املوقف يتم وضع ذلك التقرير كتجربـة أول: pilotوضع تقرير وصفي مبدأي   -ب

ترتبط بدراسة ميدانية استطالعية ملواضع الدراسة ذات الصلة لتكوين صورة إرشـادية أكـرث 

 .وضوحا ودقة يتلوها دراسة ميدانية نهائية من أجل تجميع البيانات الالزم تحليلها

 .عرض توصيفي للبيانات قبل تحليلها ثم وضع تقرير تحلييل وبدائل املقرتحات ذات الصلة -ج



 33!!! ما املقصود بها؟ .. دراسات الجدوى
 

 

 بهـا يف ير نهايئ يتم بلغة مبسطة ودقيقـة، يفهمهـا العميـل ويتيـرس عليـه االسرتشـادوضع تقر -د

 .التنفيذ العميل

أي مرشوع عادة ما مير بها  بحيث يتم مراعاة أربعة مراحل زمنية :املرحلية الزمنية للتقرير املقدم -10

  :وهي

قـديم املتفـق عليـه  وتشمل اإلجراءات الواجـب البـدء يف تنفيـذها فـور ت:املرحلة الفورية -أ  

 .وعادة تشمل مرحلة اإلنتاج والتشغيل فقط

 وتشمل مرحلة اإلنتاج والتشغيل والتسويق وجني األرباح وتحقيق األهداف :األجل القصري  -ب

وهي مرحلـة ال تحـدث فيهـا أي تغـريات يف الخـط اإلنتـاجي وال التـشغييل وال التـسويقي 

 .املدونة يف التقرير

 الـسيناريوهات البديلـة التـي يعـرض فيهـا أوشمل عددا من التصورات  وي:األجل املتوسط -ج

النتائج املتوقعة ملا ميكن أن يقابل املرشوع من عقبات وسلبيات وكيفيـة التعامـل الـصحيح 

 مرحلـة إىلميكن االسـتعانة بهـا لالنتقـال التي تحفيزية الوسائل ص والمعها كام تشمل الفر

 .أفضل للمرشوع

تطـورات جذريـة يف كـل مـن خاللـه  املـرشوع أن يحـدث عـىللذي يجب  ا: الطويلاألجل -د

ــارص اإل ــاجعن ــذلك يف خطوطــهأو نت ــه وك ــة نتاجاإل  املــدخالت املــستخدمة في ــةي  واإلداري

 القوة التنافسية مع املـشاريع القامئـة عىلوالتسويقية وتوسيع نطاقها بقدر اإلمكان حفاظا 

 .رشوع األصيل داخل السوق املنتمي إليهواملشاريع الجديدة األكرث تهديدا لبقاء امل

 شـاملة  تقـديم صـورةعـىل التـي تـساعد  أكرب قدر من العنارص واملـؤرشات واملعـايريعىلأن تشمل  -11

 يف أوودقيقة وواضحة وصالحة ألن تكون دليل مرشد ألصحاب املـرشوع يف جميـع سـنوات عمـره 

 العائد كمـنهج تحلـييل /بدراسة التكلفةخالل الفرتة محل التعاقد واالتفاق فمثال ال يجب االكتفاء 

 بالغـة أخرىالخاميس الذي يأخذ يف الحسبان عوامل  استخدام التحليل إتباعتقييمي لألمور لكن يفضل 

 .األهمية كام سوف يتضح يف جزء الحق



 34 الفصل األول 
 

 

   الرشط الرضوري والرشط الكايف والرشط الهديف:ثانيا

 ال يقبل أويقبل (القرار النهايئ بشأن مصري املرشوع وكلها رشوط البد من مراعاتها يف نهاية كتابة 

 .)أخرى أو

 :Necessary Conditionالرشط الرضوري  -1

 مـن األدىنمثـل تـوافر الحـد (رفض املـرشوع ُيـ مل يتحقق فإنالبد من تحققه ليك تقبل املرشوع 

نيـة ومـع القـوانني م الديتعـالى وتوافـق أنـشطة املـرشوع مـع ال،املتطلبات التمويلية يف الوقـت املقـرر

 وأن يكون مطابقا للمعايري الفنية ذات الصلة وأن يتوافـق نـشاطه مـع ،الوضعية ومع املعايري األخالقية

 الخـزف بيـنام هـو نتـاجوليس غسيل أموال مـثال فـيعلن أنـه مـرشوع إل( له أساس املنتج املعلن كاسم

 .)تغطية لنشاط بيع السالح

  Enough Conditionالرشط الكايف  -2

 وقـد يكتفـي ، اعرتاضـاتأوالذي يكفي توافره وتحققه بحيث يقبل املرشوع بدون أية تحفظات 

تحقق الرشط الرضوري ضـمنا  الرشط الرضوري حيث يفرتض ضمنا أنه يتضمن إىلبتحققه دون الرجوع 

 وعامـة وثيقـة بالجهـات التمويليـة مبـا يةاقتـصادكأن يكون صاحب املرشوع ممن يتمتعـون بعالقـات (

 أن يتمتع أو ، إن مل تتوافر إعداد التقريرحتىن قدراته يف توفري املصادر التمويلية الالزمة يف وقتها يضم

صاحب املرشوع التطوعي الخريي بسرية طيبة معروفة لدي الجميع فهذا يكفي لضامن تـوافر الجـانبني 

 . وهكذا)ل املرشوع واملصداقية الرضورية لقبوواألمانة ولتحقق رشوط الشفافية واألخالقيالديني 

  Objective Conditionالرشط الهديف  -3

األهـداف ه، خاصـة فـيام يتعلـق ب تحقيق األهداف املعلنة بشأنعىلوهو رضورة مقدرة املرشوع 

 أنشطة عـن تحقيـق أو عدم كفاية إمكانياته أو قصور املرشوع الجدوى تبني من دراسات فإنالرئيسية 

 قد يطلـب تعديلـه كـل حـسب الوضـع أو يرفض املرشوع )...ياسية س، تطوعيه،تكسبية(تلك األهداف 

  .الفعيل
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Cost/ Benefit Analysis  

 

 

ية ونظائرها التي تستهدف قتصاد يشيع استخدامه يف الدراسات االTechnique تحلييل أسلوبهو 

 التكاليف والعوائد من خالل نظرة مقارنـة بجانبي  كفاءة مرشوع ما خاصة فيام يتعلقأو جدوىتقييم 

 إصـدار القـرار الرشـيد عـىلاآلخر مبـا يـساعد  عىل قوة أحد هذين الجانبني مدى عىليف محاولة للتعرف 

 أن يحتـل سـلوب ويكـاد هـذا األ. الرئيـسية املعلنـة لـه عدم قبول املرشوع وفقا لألهـدافأوحول قبول 

 يف مجاالت تقيـيم االسـتثامرات القوميـة مـن خـالل تحليـل مقـارن تخداماالس يف األوىلاملكانة املطلقة 

 أو األرضار التي تصيب املجتمع بشكل مبـارش أوالتي متثل الخسائر ( Social Costsللتكاليف االجتامعية 

التي متثل منـافع تعـود ( Social Benefits وللعوائد االجتامعية )غري مبارش نتيجة إلقامة تلك االستثامرات

 إن هـذا أخرىوبكلامت  .) تلك االستثامراتإلقامة غري مبارش نتيجة أو أفراد املجتمع بشكل مبارش ىلع

 الناجمــة عــن Economic Welfare يةقتــصاد التحلــييل القيــايس يــستخدم يف قيــاس الرفاهيــة االســلوباأل

 االستثامرات القومية محل الدراسة والتحليل 

  ، الــرغم مــن أهميتــه القياســية العمليــةعــىل - ذكور املــســلوب اســتخدام األأنوجــدير بالــذكر 

ــه يقإال ــن يطبقون ــريا مم ــ أن كث ــخ ع ــة(ون يف ف ــة املطلق ــريين )الرقمي ــاس املتغ ــون بقي ــث يكتف   حي

  بوحـــدات نقديـــة فقـــط متجـــاهلني البنـــود الحيويـــة غـــري)التكـــاليف والعوائـــد( الرئيـــسيني بـــه

  املجتمـــعPleasure )رجـــة رضـــاد( الرقميـــة الواجـــب أخـــذها يف القياســـات املطبقـــة مثـــل 

 لـــوث ســـمعي ت مـــا يـــصيبهم مـــن أرضار صـــحية وعـــصبية ومـــدى أو عـــن االســـتثامرات املعنيـــة 
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 بـني أو قومي تصاحبه ضوضـاء شـديدة مثـل إقامـة مطـار قريبـا يوغريها جراء إقامة مرشوع استثامر 

 الهدوء واالسـرتخاء إىلمنطقة مأهولة بالسكان وبينهم يعيش أطفال ومسنني ومريض وعاملني يف حاجة 

 .للتمكن من االستمرار يف أعاملهم املعيشية املعتادة

 أخذ تلك املشكلة يف االعتبار عند عرضنا للمزيد مـن أهـم األنـواع عىل سوف نحرص ،ومن أجل هذا

 مع عرض بعض املقرتحات حول سلوب،التي يشملها كل من عنرصي التكلفة والعائد املستخدمني يف هذا األ

مازالت صالحة لشمولها يف القياس الرقمي العام مبـا قياس البنود ذات الصلة بوحدات غري نقدية لكنها كيفية 

 .ال يخل بدقة التقييم وال تتناسق املتضمنات

 .ولنبدأ أوال بعرض أهم بنود التكاليف الشائع استخدامها يف عمليات التقييم املعني

 قامة املرشوع أهم بنود وأنواع التكاليف وفقا ملراحل إ  1/2

 عوامـل عـىل دفعـات مـن أجـل الحـصول عـىلنفقات نقدية تدفع  - مبعناها العام - وهي متثل

 كـام .الـخ... . وقـروض)أجهزة ومعدات( والخدمات الكافية للمرشوع من أرض وعاملة ورأسامل نتاجاإل

إمكانيـات املـرشوع  الخسائر واألرضار التي متثل مسحوبات غري مبارشة من أرصدة وًأيضان متثل أميكن 

 . إنقاص إمكانياته وقدراتهيفوتتسبب 

  Pre- Start up Costs )تكاليف الفكرة( تكاليف ما قبل اإلنشاء والتأسيس :أوال

 الرغم مـن عىل ،الدراسات املختصةكثري من وهذا البند يجد إهامال وتجاهال غري مقبول من قبل 

التكاليف يتمثـل يف كـل مـا يـتم إنفاقـه منـذ يبـدأ  أرض الواقع وذلك النوع من عىلوجودها وتحققها 

مرحلـة ( ففي تلك املرحلة ميكن أن تتمثل نفقات .صاحب املرشوع بالتفكري الجدي يف إقامة مرشوع ما

  :أشكال كثرية من األمثلة عليهايف  )التفكري هذه

 االستكـشافية الت واملواصالت واالنتقـال يف مثـل تلـك الـرح،تكاليف االتصاالت بذوي املشورة والخربة -1

 .الخ... . وللمواقع القابلة إلقامة املرشوع فيها، إجراء تتبع مبدأي للمرشوعات املثيلةإىلالتي متتد 

 . إن مل تتم االستعانة باملكاتب املتخصصةحتى الجدوىتكاليف إعداد دراسات  -2



 37 العائـد/ تحليل التكلفة
 

 

 

 يف محاولـة "جـس النـبض" تكاليف دعاية وإعـالن مبكـرة أخـذا مببـدأ أو اسرتشاديةتكاليف تسويق  -3

 . إقبـالهم عليـهىومـد ، استجابة السوق والفئـات املـستهدفة للمـرشوع املـأمولمدى عىلللتعرف 

 فتجـذبنا وتـدفعنا ، شاشات التلفـازعىلإعالنات عن منتجات معينة  -  سبيل املثالعىل - وكثريا ما نري

 ونكتـشف أنهـا ،جـود لهـا بعـد املسارعة للسؤال عنها يف أماكن التسويق املختلفة فنفاجأ بأنها ال وإىل

 مـن أجـل جـذب االنتبـاه ًأيـضا لكن ، استجابة السوق لفكرة املنتجعىلحيلة ذكية ليس فقط للتعرف 

 . اإلثارة والتشويقوتزكية عوامل

  )األوىلالتكلفة ( Start up Costs تكاليف بدايات اإلنشاء :ثانيا

ملـرشوع ومواصـفاته وموقعـه كتكـاليف  قرارات نهائية بشأن اإىلحيث يتم إنفاقها بعد التوصل 

 ومبزيد من التفصيل نجد .الخ.. .نتاج وسائل التصنيع واإل، الديكورات، الطالء، مواد البناء واملباين،األرض

 : تلك التكاليف تشملأن

 .الخ.... اآلالت واألجهزةوعىلملحقاته  وى املبنعىل تنفق :تكاليف ثابتة -1

 عـىلً أيـضا وممكـن ، خدمة واقعينيأو منتج عىلالن مبارشة  دعاية وإععىل تنفق :تكاليف متغرية -2

مختلفـة مـن التـسعري  عينات وتجربتها يف السوق عنـد مـستويات نتاج إلمبدئيةعمليات تجريبية 

 عامـة ولقـاءات بفئـات يتوقـع  مقتضيات إقامـة عالقـاتعىل وكذلك ،)التجربة والخطأ( ملبدأ إتباعا

 .الخ.. .تهإفادتها يف الرتويج للمرشوع ومنتجا

 لحـدوث تلفيـات وبعض الخطوات املتبعة يف تلك املرحلة أيف تنفيذ  نتيجة لخطأ :تكاليف مهدرة -3

 .الخ.... .  بدائل لهاعىل يف بعض الديكورات واالضطرار إلعادة إنفاق أويف بعض املنقوالت 

  Operating Costs تكاليف بدايات التشغيل :ثالثا

 ولحداثـة عمليـات التـسويق وعـدم املعرفـة ،بية بالتـشغيلحيث يتوقع لحداثـة الخـربات النـس

 كـام . التكـاليف الثابتـةإىلبطبيعـة الحـال  -  أن يستمر بند التكاليف املهدرة باإلضـافة،الجيدة باملنتج

 ،واستخدام الكهرباء ووسـائل االتـصال ،تزداد التكاليف املتغرية نتيجة لبداية التشغيل لألجهزة واملعدات

 .الخ.... .ريبية والعمليات التجريبيةوالدورات التد
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  ) التشغييل النسبياالستقرار( تكاليف العملية التشغيلية املنتظمة :رابعا

 كثريا نتيجة الكتساب الخربات الكافيـة التكاليف املهدرةيف تلك املرحلة يتوقع أن ينخفض مقدار 

 أمــاكن التــسويق عــىلاألفــضل  بــل والتعــرف نتــاج،لتحقيــق اســتقرار كبــري يف عمليــات التــشغيل واإل

 وبطبيعة الحال سـتنخفض التكـاليف الثابتـة نتيجـة . لخدمات املرشوعأووالترصيف الصحيح ملنتجات 

 .النتهاء رشاء الكثري من األصول الثابتة الالزمة للمرشوع يف املراحل السابقة

 مـع زيـادة التكاليف الجاريـة والـرصيحة والـضمنية جانب آخر ميكن أن يزداد حجم عىلولكن 

ي إنتـاج حجـم إىل يصل املـرشوع حتى - بعد االستقرار  ماحتى - األوىل خاصة يف املراحل نتاجحجم اإل

كبــري تبــدأ التكــاليف بعــدها يف التنــاقص وفقــا لوفــورات الحجــم الكبــري املتعــارف عليهــا يف النظريــة 

 .يةقتصاداال

 واإلهـالك يظهـر بنـد الـصيانة  خاصة يف املراحل املتقدمة للمـرشوع سـوف،ويف مرحلة التشغيل

 وإلجـراء عمليـات ،املـستخدمةة لآلالت واملعـدات  الصيانة الواجب عملياتعىلاملرتبط بتكاليف اإلنفاق 

 نتاج كفاءة اإلعىل الالزمة للمحافظة ) بكاملهاكأجهزة( والكيل )كقطع غيار مثال(اإلحالل والتبديل الجزيئ 

 .وتطويره التقني الالزم

 )املـسئولية االجتامعيـة( باملرشوع وأداء مـستلزمات تكاليف رعاية العاملنيتتزايد كام يتوقع أن 

 الـدائم عـن أو وحـاالت العجـز املؤقـت ،) العملإصابات(تجاههم مثل رعاية املرىض خاصة يف حاالت 

لني  مع إقامة الحفالت واللقاءات الرتفيهية الداعمة للعالقات بني جميع فئات العـام،االستمرار يف العمل

 .منح املكافآت والحوافز للمتميز منهم و.باملرشوع ولتقريب وجهات النظر بينهم

 ترتفع تكاليف بند املجـامالت وحفـالت العمـل ، استهدافا لزيادتهأو - وباستطراد نجاح املرشوع

 أو وإقامة حفالت تعارف خاصة بكبار القوم ،) عشاء العملأوغذاء (التي متثل مناسبات اجتامعية مثل 

 .ن يؤمل منهم تصعيد درجة املشاركة اإليجابية الفاعلة يف املصالحمب
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  Development Costs تكاليف التطوير :خامسا

 ، ذات الـصلة تطوير التقنيات وتحليل واستخدام متطلبات التنظيم للمعلوماتعىلوهي التي تنفق 

ورات العـرص ومـع متطلبـات تهـا مـع تطـمئ الدورات التدريبية لتحـسني املهـارات والخـربات وملالوعىل

 .السوق

 أهم بنود وأنواع التكاليف وفقا لطبيعتها الذاتية  2/2

 يفـضل ،وبعيدا عن التقيد بتوضيح بنـود التكـاليف يف عالقتهـا باملـشاريع محـل الدراسـة والتقيـيم

طـر  بحيث يسهل تحليلهـا وقياسـها وتقييمهـا يف أ، أنواع وبنود التكاليف يف شكلها املطلقعىلالتعرف 

 وبحيث تزداد موضـوعية اسـتخدامها ، مجال مرشوع بعينهعىلأكرث شمولية وتحررا من مجرد التطبيق 

 ، األنـسب منهـااختيـار وبحيـث يـسهل ، العائد الذي ميثل موضوع االهتامم األصيل/ التكلفةأسلوبيف 

  .لألنسب مجاال وموضوعا

  Cost )تكلفة( املعني العام لكلمة :أوال

 ومبزيد مـن ، ميتلكه املكلفأو متاح ليشء وتعني فقدان ، وتعني الخسارة،ملشقةيف اللغة تعني ا

 باعـه : ويقـال. من أجل اكتـسابهأو عمله أو يشء صنع عىل )إنفاقهما يتم (الدقة التفسريية هي تعني 

 . باعه بسعر ال ربح فيه،بسعر التكلفة

و " التـرسب"و " العبء"صيقة مثل إىل معان أخرى ل" التكلفة"، ميكن أن ميتد مفهوم، وبناء عليه

 الخ" ... السالب"و " الناقص"و " املفقود"

 الرغم مام قد يبدو مـن صـورة غـري مرغوبـة فيهـا لحقيقـة مفهـوم وعىل :Cost advantageميزة التكلفة  

  يف حالـة مقارنتهـاًا إيجابيـًا أن املنظور املوضوعي لذلك املصطلح يـري أنهـا قـد تتـضمن جانبـإال ،التكلفة

 )بني مرشوع ومرشوع منـافس مـثال( مواضع متفرقة أو يف حاالت مختلفة اليشءمبدفوعات مناظرة لنفس 

 نتـاجمثـل تكـاليف املـشاريع ذات اإل( األخـرى يف بعض تلك الحاالت عن نظائرها أقلفتكون املدفوعات 

لتكـاليف العامـة  اأو الوحـدة إنتـاجتكـاليف ضخامة كبري الحجم التي تتميز عن نظائرها األصغر حجام بـ

 ومـن مزايـا التكـاليف األقـل أنهـا تتـيح فرصـا أفـضل -  عـن نظائرهـا يف املـشاريع األصـغر حجـامنتاجلإل
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 اإليـرادات لزيـادة وبالتـايل مثل تخفيض أسعار بيع املنتجات مام يتيح إمكانية أكـرب لزيـادة املبيعـات 

 .  املرشوعإىلاملتدفقة 

 ي قتصاد املنظور االعىلبالرتكيز  أهم أنواع وبنود التكاليف :ثانيا

 :ي بني نوعني متميزين من التكاليفقتصادبوجه عام مييز العرف اال

 :Opportunity Costتكلفة الفرصة البديلة  -1

التـي يـتم ) alternativeبديلـة ( أخـرى أي فرص نافعة أو املنافع أو الخدمات أوهي قيمة السلع 

 أو منفعـة أو خدمـة أو سـلعة عىل الحصول أو استهالك أو إنتاج  التضحية بها من أجلأو ،التنازل عنها

 هي التكلفة الناتجـة عـن قيمـة ضـياع أو . املتاحةاألخرى كل البدائل النافعة عىل )تفضيلها(فرصة تم 

 . يف مرشوع آخراإلمكانياتمنافع ترتبط بتوظيف ذات 

 منفعة ي ذبيشء the real sacrificeالتضحية الفعلية  وبناء عليه فتكلفة الفرصة البديلة متثل قيمة

 . يتم تفضيله أو وقوع االختيار عليه آخر بديليشءما من أجل إنجاز 

أو  قابلـة أخـرى مبعايري أووبناء عليه فقد يتم تقييم ذلك النوع من التكاليف بالوحدات النقدية 

من أجل تحقيق اسـتقرار مثل التضحية بالدراسات العليا الرقمي الحقيقي أو الصوري للقياس غري قابلة 

 فالعنرصين ال يتم قياسهام بوحدات نقدية منظورة لكن كلـيهام ،عائيل والتفرغ لرتبية الزوجة ألطفالها

 واآلخـر اسـتثامر ،ميثالن نوعا مختلفا من االستثامرات النافعة لذات الزوجة أحـدهام اسـتثامر تعليمـي

كقيـاس قيمـة حقيقيـة أو صـورية  قيم إىلنرصين الحالة ميكن تحويل الع تلك يف لكن . أرسيأواجتامعي 

  املتوقع لفـرص التوظيـف األفـضل املرتبطـة بالـشهادات العلميـةالنقديالعائد بالعليا  التضحية بالدراسات

األم وفرهـا  تالتـيالصحية والنقديـة والزمنيـة  كام ميكن قياس التفرغ لرتبية األطفال بالتكاليف ،األعىل

 . بدفع الكثري منها املتفرغةاألم غري تتكبد  والتي ،املتفرغة لصغارها

  أو بعـــدد ســـنوات أوبوحـــدات نقديـــة (أمـــا التـــضحية القابلـــة للقيـــاس الرقمـــي املعتـــاد 

  لــسهولة حــسابها يف حــدالجــدوى فهــي األكــرث شــيوعا لألخــذ يف االعتبــار يف دراســات )بغريهــا

ــا يف الحــساب اإلجــاميل للتكــاليف ــا وســهولة إدخاله ــال م. ذاته ــوع وكمث ــذلك الن ــسط ل ــوم،ب   أن يق
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 دورات تدريبيـة متخصـصة بهـدف اكتـساب عـىل املرء بإنفاق مدخرات له قدرها خمسة آالف جنيها 

 أو مهنيـة أو يتمثـل يف خـربة علميـة )صفري اإليراد الفوري لكن مأمول العائد املتنامي فيام بعد(عائد 

 ذلك الوقت باستثامر هـذا املبلـغ يف إقامـة  مضحيا يف،سريته املهنية الذاتيةتساعد عىل دعم حرفية ما 

 عـىلمرشوع متناهي الصغر ال يتطلب مهارات خاصة ويتميـز بإمكـان إدرار إيـرادات متناميـة تـساعد 

 .تحسني حالته املالية الراهنة

  Outlays  مبالغ مدفوعةأونفقات مالية  -2

وكمثـال يوضـح التفرقـة  ما، يشء إنجاز عىل ماليا هوهي تتمثل يف القيمة املحسوبة ملا يتم إنفاق

 :األخرىبني تكلفة الفرصة البديلة وبني التكاليف املنفقة 

 inputs يتطلب تشغيله ومامرسة األنشطة املتكاملة فيـه رشاء مـدخالت معينـة ،هناك مرشوع ما

 ،)الـخ.. . شمـسية، نووية،كهربية( األجهزة واملعدات مشغالت لبعض أنواع الطاقة ،مثل خامات التصنيع

 Retained ودفـع أتعـاب مقدمـة ،الـخ.. .  خدميـةأو موسـمية أو مؤقتـة أو تعيني عاملـة دامئـة أوتأجري 

Earnings لغـري ذلـكأو لدفعها للمنظمني أو لتوكيل محاميني يف بعض القضايا املرتبطة باملرشوع مثال . ..

 .عة بالفعلففي تلك الحالة يكون إجاميل تكاليف املرشوع هو مجموع تلك البنود املدفو

ته أنـشط قـرض كـاف للتوسـع يف عىلفإذا ما متكن املرشوع من زيادة إمكانياته املالية بالحصول 

 ،يف ذلـك املقـام  تلك الجزئية تجنبا للشبهات الربوية التـي تتـداخلعىلمع تحفظنا (بفائدة سنوية معينة 

 فهنـا نبـدأ يف )الفعـيل الجـاري دقتصاية تحدث يف واقع االاقتصاد من أجل إكامل صورة إلقحامهواضطرارنا 

  : التايل النحوعىلتصور آلية عمل تكلفة الفرصة البديلة وتطبيقها 

اسـتمرارا لـذات  ذات املنتج )زيادة(لتموييل الجديد يف استخدام املبلغ املقرتض اإن قام املرشوع ب

ة أساسـي بنـود أوثالثة صور  الحالة يف ميكن أن تتمثل تكلفة الفرصة البديلة يف تلك - األنشطة ذات الصلة

 :تتمثل يف اآليت

 املدخالت اإلضـافية لتحقيـق الزيـادة املـستهدفة يف ذات املنـتج نفـسه عىلقيمة ما يتم إنفاقه  -أ  

 ). بديلةأخرى ملنتجات أخرى مدخالت عىلوالتي كان ميكن إنفاقها (
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حقـق مـن إنتـاج أحـد البـدائل  التـي ميكـن أن تتProfits تتمثل يف قيمـة األربـاح Lossesخسائر   -ب

األخرى التي يستحيل أن يتم إنتاجها مع الزيادات املستهدفة نتيجة لتخصيص أماكن وإمكانيات 

 .إضافية كافية لتخزين وصيانة املنتج املفضل

تكلفة التمويل اإلضافية التي تتمثل يف الفوائد وخدمة الدين الواجب سـدادها مقابـل القـروض  -ج

 .ليهااملستحدث الحصول ع

 توجد ملحوظة جـديرة بالـذكر والتنويـه وهـي ،وقبل رسد بعض التصنيفات التفصيلية للتكاليف

 )التكـاليف(ي ومهمـة املحاسـب يف مجـال تنـاول قتـصاد بـني مهمـة االسايستوضيح وجه االختالف األ

 .بالبحث والتقييم

 ا يحقـق هـدف اتخـاذ  كيفية توجه بنود التكاليف والنفقـات مبـعىل ترتكز اهتامماته :يقتصادفاال

 .Optimal decision- takingالقرار االستثامري األمثل 

  دفرتية ترتبط مبا أو تدوين وعرض وترحيل حسابات مستندية عىل فترتكز اهتامماته :املحاسبأما 

 .اتفاقيةيحدث بالفعل من تدفقات نقدية وعمليات 

 ،ض والتـصنيف الفعـيل الـشاملالقول بأن املحاسـب يهـتم بكيفيـة العـر - وميكن بتنويه مجازي

 حيـث يتجـول بفكـره ومبهاراتـه لينتقـي األمثـل فيقـوم )االنتقائيـة(ي يتميز دامئا بصفة قتصادبينام اال

  . بهبالتقاطه وبإبرازه والتوصية باألخذ

  شيوعا للتكاليف االصطالحية عرض توضيحي شامل ألكرث املسميات :ثالثا

  :من ناحية الثبات والتغري -أ

 وهـي ،Overhead or Sunk Costs هـو ًأيـضا باالنجليزيـة ولهـا مـرادف Fixed Costsف ثابتـة تكـالي -1

 كـام أن . مـن عدمـهإنتـاجتشمل التكاليف التـي يـتم دفعهـا وإنفاقهـا بغـض النظـر عـن وجـود 

 . تغريات يف أحجام املخرجاتأومدفوعاتها وقيمتها ال ترتبط بأية أحجام 

  :ومن األمثلة عليها

ــة آال ــع قيم ــاث أوت دف ــع أث ــيسأو قط ــستخدم لتأس ــور ت ــستلزمات ديك ــع م ــا ودف ــرشوع م   م
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)  كـل فـرتة محـددةأي( منتظمـة ودوريـة أو ودفع أجور لعاملـة ثابتـة ، قروض بنكيةعىل فواتري 

 . نظام األجر بالقطعةعىلالزمن وال تقوم 

قيمتهـا تبعـا لتغـري وهي التكاليف التي تتغـري  :Current جارية أو Variable Costsتكاليف متغرية  -2

 مثـل تكـاليف )غـري ثابتـة(  وهي تتـضمن عـادة كـل أنـواع التكـاليف. املدخالتأوحجم املخرجات 

 وأجـور ،يـةنتاجواألجهزة املرتبطة باملرشوع وأنـشطة اإلاستهالك الطاقة املستخدمة يف تشغيل املباين 

 .الخ... .  واالنتقاالت واالتصاالت،العامل بالقطعة

 :شمولية والجزئيةمن ناحية ال -ب

 سلعة إنتاجتتمثل يف أدين قيمة لإلنفاق الكيل الالزم دفعه من أجل  :Total Costsتكاليف إجاملية  -1

 ، غـري مخطـطأو تشغيل مرشوع معني وفقا لضوابط معينـة وتنفيـذا لتـصور مخطـط أو خدمة أو

يف املرتبطـة  جميـع أنـواع التكـالعـىلجموعة من األهداف وهي تـشمل بامل أو ،تحقيقا لهدف ما

 .بالنشاط املعني

هي حاصل قيمة  : Average or Unit of Costs وحدة التكاليف أو متوسط التكاليف أوالتكلفة املتوسطة  -2

 عدد الوحـدات املنتجـة، عىل  مقسوما حجم معني من املخرجاتأو عدد معني إنتاجإجاميل تكاليف 

 : يف األجل الطويلوعادة ما تختلف القيمة املذكورة يف األجل القصري عنها

  فمتوسط التكلفة يف األجل القصريShort- Term Average: ية قامئـة نتاجاإل عادة ما تكون العملية

ية تتقارب نتاج متوسط تكلفة الوحدة اإلفإن وبالتايل ، شبه ثابتأو تقني موحد مستوى عىل

 كـل مـن إنتـاجيف  شـبه املتـساوية Efficient Level درجة الكفـاءة أو مستوى حد كبري مع إىل

 .وحدات املرشوع املعينة

  األجـل الطويـل عـىلأما متوسـط التكلفـة Long Run Average، أن إجـاميل  افـرتاضعـىل فيقـوم 

 بأقـل مـستويات adjusted قـد تـم ترجيحهـا ،التكاليف املـأخوذة يف الحـسبان والتقيـيم هنـا

 Total Costs are Calculated on The املخرجـات املعنيـة عـىلالتكـاليف التـي تـم إنفاقهـا 

Assumption that All inputs Have Been Adjusted To The Minimum Cost Levels for the 

Given Levels of Output.  
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 األجـل عـىل األجل الطويل مقارنة بقيمتهـا عىل الوحدة تنخفض إنتاج تكلفة فإن ،أخرىوبكلامت 

 الكبـري نتـاجبوفـورات اإل ينتفـع ويـستفيد أن  األجـل الطويـلعـىل - القصري حيث ميكن للمرشوع

 تكـاليف الوحـدة املنتجـة يف األجـل  فإنه يفرتض أن يكـون متوسـطوبالتايل ،وبالتقدم الفني األفضل

 .)الطويل(أكرب قيمة من متوسط تكاليف الوحدة املنتجة يف األجل ) القصري(

 التـي نتـاج يحدث يف إجاميل تكـاليف اإل الذيchange التغري يفتتمثل  : Marginal costالتكلفة الحدية  -3

 آخـر إنتـاج قيمـة تكـاليف أو ، هي قيمة تكاليف وحدة إضافيةأو .أخرى إنتاجتنتج عن إضافة وحدة 

 .وحدة من املخرجات

 وحدة جديدة من األصـل االسـتثامري الـذي إنتاجتتمثل يف تكلفة  :Costs Replacementتكلفة اإلحالل  -4

 قعة يولد إيرادات مستقبلية متو

  من حيث املمتلكات الداخلية واملستأجرات الخارجية املكملة -ج

 خدمات عنـارص عىلهي التكلفة التي ينفقها صاحب املرشوع  :Explicit Costsالتكاليف الرصيحة  -1

مثل تأجري سيارات لنقل املنتجات من أمـاكن ( املستأجرة ألغراض استكامل أنشطة املرشوع نتاجاإل

 ، والعاملة املنتدبة، والدعاية، والربيد الرسيع واالستعانة برشكات نظافة،لتسويق أماكن اإىل نتاجاإل

 .)الخ.. . أرايض املعارض املستأجرةأو واألرايض الزراعية ،واآلالت املستأجرة

 خدمات عنارص عىلهي التكلفة التي ينفقها صاحب املرشوع  : Implicit Costsالتكاليف الضمنية  -2

 ،مثـل صـيانة اآلالت واملعـدات( ) ذاتـهنتـاج اإلعـىلوليست مـا ينفـق منهـا (  التي ميتلكهانتاجاإل

 وتكــاليف النظافــة ) عينــات تنــتج كهــدايا مجانيــة ألغــراض الدعايــةإنتــاج و،واســتهالك الكهربــاء

 .الخ.... .واألدوات التدريبية لتحسني املهارات واكتساب الخربات الالزمة

 لتشغيل  اأو نتاج مبعدل اإلرتباط من حيث اال-د

ــارشة  -1 ــاليف املب ــرية(التك ــري : Direct or Variable Costs )املتغ ــي تتغ ــاليف الت ــي التك  ه

 



 45 العائـد/ تحليل التكلفة
 

 

بالقطعـة  مثل تكلفة العاملـة( Costs Witch Vary With the Rate of Outputs نتاج نتيجة لتغري معدل اإل

 وتكلفـة Raw- Material وتكلفـة املـواد الخـام ، التي تتحدد أجورها بعدد الوحـدات التـي ينتجونهـا أو

 .Fuel and Powerالطاقة املستهلكة 

 أي تكـاليف Operating Costs مثـل تكلفـة التـشغيل أخـرى يسمي مبرادفات أنوذلك النوع ميكن 

 أي مجمـوع مـا تـم إنفاقـه مثنـا للمـواد والخامـات املـستخدمة يف Prime Costs أوتشغيل املـوارد 

 .ً وأجرا مقابل عمليات تصنيعهانتاج،اإل

غالبا ما تنفـصل عـن العمليـة التـشغيلية ومعـدل إنجازهـا  :Indirect Costsالتكاليف غري املبارشة  -2

 مثـل نتـاجوغالبا ما تتضمن التكاليف الثابتة وأيـة تكـاليف يـتم إنفاقهـا وال عالقـة لهـا مبعـدل اإل

 .الدعاية واإلعالن والتكاليف الطارئة يف حاالت غري متوقعة مثل الحرائق وما شابهها

  Costs of living or Retail Price Index تكاليف معيشية - ه

 إىلة والـرضورية التـي يحتـاج ساسـيهي قوائم تشمل سلسلة من أسـعار الـسلع االسـتهالكية األ 

  .استهالكها كل فرد وكل أرسة كحد أدين من الباقة االستهالكية الرضورية

 أو عند تحديـد متوسـطات األجـور الجدوىومثل تلك القوائم ميكن أن يستفاد منها يف دراسات  

 أو ألجور العاملني باملرشوع املعني التي تتالءم مع قيمة متوسـطة تكلفـة املعيـشة اليوميـة األدىنالحد 

 . الشهرية للفرد الواحدأو األسبوعية

 ية والتكاليف االستهالكية نتاج التكاليف اإل-و

 is Expenditure on Real Goods الحقيقيـة واألصـول  الـسلععىلهو حجم اإلنفاق  :Investmentاالستثامر  -1

Assetsية نتاجالتي تستخدم يف العمليات اإل األصول الرأساملية عىل هو اإلنفاق ، أكرث تبسيطاى ومبعن

 .أخرىية إنتاجمن أجهزة وآالت ومعدات ووسائل 

 أويداعـه بـالبنوك  ويـتم إ، االسـتهالكعـىل املتبقي منه غري املنفـق أوهو الدخل  :Saving االدخار -2

 األدىن بغرض استثامر يف وقت الحق حال اكتامل الحد ادخاره أواستثامره يف أسواق األوراق املالية 

 .الالزم لتنفيذ مرشوع استثامري ما
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 عىل السلع والخدمات التي تستخدم بشكل نهايئ عىلهو حجم اإلنفاق  :Consumptionاالستهالك  -3

كن أن ميثل جزءا من تكـاليف املـرشوع فـيام يخـتص بالوجبـات ومي -  زمني قصري أقصاه عاممدى

 مـآدب الـرحمن عـىلمثـل املنفـق (ومـا شـابه واملرشوبات واملجامالت املرتبطة بالعاملني وبالعمالء 

 ).الرمضانية والوالئم املهنية كغذاء وعشاء العمل

  Social Costs التكاليف االجتامعية للمرشوع -و 

 والبـد مـن أخـذها بحديـة يف . يتحملها املجتمع نتيجة لقيـام مـرشوع مـاتتمثل يف أعباء وأرضار

 أو أقلهـا تكلفـة اجتامعيـة اختيـار املرشوعات مبختلف أنواعهـا حيـث يـتم جدوىاالعتبار يف دراسات 

 .معه تلك التكلفة الخطرية يف آثارهادىن تعديل النشاط مبا تت

يئة مثلام يحدث يف مناطق مصانع االسـمنت  تلوث الب: هذا النوع من التكاليفعىلومن األمثلة 

 . كثيف رأس املالنتاج اإلأسلوب وزيادة معدالت البطالة نتيجة الستخدام ،ودباغة الجلود

  Bad Emotions Costsالتكاليف املعنوية  -ز

 التـي ميكـن Negative Feelings اآلثار النفسية السلبية أو Bad Feelingsوتتمثل يف املشاعر السلبية 

 العاملني فيه نتيجة لطبيعة العمل غـري العاديـة مثـل اإلصـابة باإلحبـاط أوتصيب صاحب املرشوع  أن

 اإلصـابة أو ،هإنتاجـ يف ا للجهود الـذي يـتم بـذلهأونتيجة لعدم تقدير املجتمع للقيمة الفعلية للمنتج 

ة يف أمـاكن غـري  يف مـشاريع قوميـأوباالكتئاب نتيجة لقسوة مناخ العمل مثل العمل يف مناجم الفحم 

 .مأهولة بالسكان مثل مشاريع إنشاء املدن الجديدة ومرشوع حفر قناة السويس الجديدة

  Marketing Costsتكاليف التسويق  -ح

 إىل باإلضـافة ، الدعاية واإلعالن للمنتج يف جميع مراحل املـرشوع املختلفـةعىلوهي التي تنفق  

اإلجـراءات الرسـمية خاصـة يف عاقـد التـي تتطلـب بعـض تكاليف الحفظ والتخزين والنقل وتكاليف الت

 . السوق الخارجيإىل مبنتجاتها للتصدير  املشاريع التي تتوجهأو الكربىمعامالت املشاريع 
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  Taxes الرضائب -ط

دخـول  عـىل) قـانون الـرضائب(ة تفرضـها الحكومـة بقـوة القـانون املخـتص إجباريـوهي رسوم 

ولهـا ). بال مقابـل ( السلع والخدمات حيث يدفعها املكلفونوعىلستثامرية وممتلكات األفراد واملشاريع اال

 عـىل التي تفرض بشكل مبـارش Sales Tax وأنواع كثرية ومن األمثلة عليها رضيبة املبيعات وأشكالصور 

 .الخ... والرتاخيص،السلع املباعة والخدمات املقدمة والرضائب العقارية

 جانـب يف اسـتخدامها كأحـد البنـود الرئيـسية  هوالرضائب من فرض وتحصيل األسايسالهدف و

 ،ع تحقق أهداف املجتمـالتي بفرض توجيهها للوفاء بالنفقات العامة ، باملوازنة العامة للدولةاإليرادات

 . تغطية األعباء العامة املختلفةيفوتساهم 

 .من أهم أنواع الرضائب املفروضة عىل املرشوعو

  املحتمل إقامتها عليهااملباينألرض وفقا لقيمة األرض ذاتها وليس  تفرض عىل ا:األرايضرضيبة  -1

  والعقارات وليس عىل األرضاملباين تدفع عىل :الرضائب العقارية -2

  يحصل عليها املرشوع والرشكة واملساهمني فيهاالتي تفرض عىل األرباح :رضيبة األرباح -3

 .الخ.... مات والسلع واألجهزة تفرض عىل الصادرات والواردات من الخا:الرضائب الجمركية -4

  تفرض عىل دخل الفرد وعىل رأس املال املستثمر:رضيبة الدخل -5

 . تفرض عىل األرباح الناجمة عن بيع املمتلكات:رضيبة العائد عىل رأس املال -6

 وقـد تـضاف بعـض ، فقط من املتحـصالترئييس أو تفرض عىل نوع واحد فقط :الرضيبة الوحيدة -7

 .األهميةالرضائب األخرى قليلة 

 .تفرض كنسبة مئوية معينة من سعر ما يتم بيعه فعال من سلع وخدمات: رضيبة املبيعات -8

 .اململوكة لصاحب املرشوع فعال) الدخل ورأس املال( تفرض عىل الرثوة :الرضيبة املبارشة -9
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 . وجودهاأو امتالكهاالسلع واملنتجات وليس عىل ) استعامل( تفرض عىل :الرضائب غري املبارشة -10

  تفرض عىل ممتلكات عينية لصاحب املرشوع كالسيارات وغريها:الرضائب العينية -11

 كلـام زادت قيمـة ، فكلام زادت قيمة الرضائب املفروضة عىل صـاحب املـرشوع،وبطبيعة الحال

 وانخفضت قيمة صاىف األرباح املتحققة وانخفض الحافز عىل استمرار أنـشطة املـرشوع نتاجتكاليف اإل

 . والعكس بالعكس صحيح،تجديده أو تطويره أو

 بعض أنواع وبنود العوائد واملنافع املرتبطة باملرشوع االستثامري 3/2

 Benefits and Returns  

  Physical Returns عوائد مادية :أوال

  : واملصطلحات األكرث شيوعا يف هذا الصدد،ومن املؤرشات القياسية املستخدمة

 عنـرص ذي قيمـة ومنفعـة أويتمثـل يف أي شـكل  :ROI) Return on Investment(عائـد االسـتثامر  -1

 . مرشوعه االستثامريعىل املبلغ اإلجاميل الذي أنفقه إىليتلقاه املستثمر باإلضافة 

 تعـرب عـن ربـح نـسبة محاسـبية :)Return on Capital Employed (ROCEعائد رأس املـال املـستثمر  -2

 تعادل أرباح التشغيل قبل دفـع الفوائـد ،ل املستثمر رأس املاإىلرشكة يف سنة مالية كنسبة مئوية 

 . القيمة اإلجاملية لألصولعىل مقسومة ،والرضيبة

 إىل يف املرشوع يتمثل يف نسبة األرباح املتاحة للمساهمني :Total on Total Assets املجموع عىلالعائد  -3

عائـد حقـوق "عليـه ويتقارب معه يف املعني والتـسمية االصـطالحية مـا يطلـق  - مجموع األصول

 . حيث يقصد به نسبة أرباح حقوق املساهمنيReturn on Stockholders Equity" املساهمني

 صـاحب أوة املئوية لقيمة األصول التي يكتسبها املالك بوميثل النس: Rate of Returnمعدل العائد  -4

 ,The percentage of on assets value that the owner of the asset earnsاملـرشوع عـادة خـالل عـام 

usually per year .. 
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هـو مقيـاس : ) عائـد رأس املـال املـستثمرأو (Rate of Return on Investmentمعدل عائـد االسـتثامر  -5

 كفاءة إدارة واستثامر املوارد املتاحة فيه ويحسب مدى عىللربحية مرشوع ميكن أن يكون مؤرشا 

 .يمة رأس املال املستثمر قعىلبقسمة صايف الربح املتحقق للمرشوع 

 هـي أمـوال تحـصلها الحكومـة مـن ،من املنظور الحكومي: Revenues أو دخول حكومية إيرادات -6

 ورسوم الرتاخيص ومـا شـابهها ، واردتهاوعىل املشاريع عىلالرسوم الجمركية والرضائب التي تفرض 

املرشوعات وفيام يتعلق  عىلمن مدفوعات تتعلق باألنشطة االستثامرية وهي بهذا تعترب تكاليف 

بإيرادات املرشوع االستثامري هـي قيمـة الـدخول التـي تولـدت مـن أنـشطة املـرشوع وعملياتـه 

ية والخدمية ومن معامالته التجارية من بيع منتجاتها وخدماتها يف السوق املخصص املحيل نتاجاإل

 . ويف تلك الحالة تسمي إيرادات املبيعات)بالتصدير( الخارجي أو

 أوجاميل اإليرادات التي يتحصلها املرشوع مـن بيـع منتجاتـه إهي : Sales Revenuesات البيع إيراد -7

 .خدماته ويتم حسابها يف أبسط صورها برضب سعر الوحدة املنتجة يف الكمية املباعة من املنتج

 الحكومـة هـي نـوع مـن املـنح التمويليـة التـي تعطيهـا: Revenue Support Grantاملنحة اإليراديـة  -8

 الوحــدات املحليــة مــن أجــل دعــم املــصادر التمويليــة الكافيــة إلنــشاء أو الــسلطات إىلاملركزيــة 

 مل تكن مشاريع قومية حتى الكربىوتشغيل بعض املرشوعات االستثامرية ذات املنافع االجتامعية 

 . مشرتكةأووكانت مشاريع خاصة فردية 

املرشوع مـن مامرسـة نـشاطه االسـتثامري وهي متثل الفرق بني مجموع إيرادات : Profitsاألرباح  -9

تعظـيم )  التكسبإىليهدف (وبني ما أنفقه من تكاليف وعادة ما يستهدف كل مرشوع استثامري 

 زيادة اإليرادات الذي ميكن أن أو نتاج،تكاليف اإل إما من خالل تدنيه Profits Maximizationأرباحه 

 زيـادة الطلـب عـىل مع خفض سعره مبا يـشجع  تحسني املنتجأو يتم بدوره من خالل رفع األسعار

 .املصحوب بزيادة املبيعات املدرة للمزيد من اإليرادات
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 يف الرشكة بدال استثامرهااملبلغ اإلجاميل التي أعاد املساهمون : Retained Earningsأرباح محتجزة  -10

 . املستثمرينعىلمن توزيعها 

  عوائد معنوية :ثانيا

ال تقـل أهميـة عـن املنـافع املاديـة بالنـسبة لـصاحب املـرشوع وفقـا كتساب منافع اوتتمثل يف 

  : تلك املنافععىلللهدف األصيل من تنفيذه للمرشوع محل الدراسة ومن األمثلة 

كتنفيذ مرشوع تطـوعي الكتـساب مزيـد مـن األصـوات املؤيـدة لـصاحب ( معينة دعاية انتخابية -1

 .)املرشوع

 قياديـة  مناصـبإىل التزكيـة عـىل بـشكل غـري مبـارش  ميكـن أن تـساعداكتساب شهره وحسن سرية -2

 التمتــع بخــصومات رضيبيــة تحفيزيــة وفقــا للــوائح أو ترســيخ وضــع مهنــي مرمــوق أوحــساسة 

 .الخ... .املعلنة

 وربـات ، املعـاشعـىل محالني أوبطريقة نافعة خاصة للفئات الحساسة من مسنني  شغل وقت الفراغ -3

 غـري الهادفـة أو يف بعض املجاالت االستثامرية الخريية ويحدث هذا - بيوت وذوي بعض اإلعاقات

 .أسايسللربح كهدف 

فنـي لطبيبـة امتهنـت  أتيليـه أو كإنـشاء معـارض فنيـة ،إشباع هواية ال عالقة لها باملهنة األصـلية -4

 فـتح أوالطب تحقيقا لرغبات أرستها ال تريد نسيان حبها الشديد لألعامل الفنية التـي تبـدع فيهـا 

 .رس يجيد طهو الوجبات املبتكرةمطعم ملدا

 عـىل إنشاء مرشوع يقوم أو ثقايف مقهى مثل إقامة ، فرص لالختالط بفئات برشية متميزةاكتساب -5

 .اجتامعي نادي إقامة أو واإلبداعية الثقافية الراقية أونرش املؤلفات العلمية 

يف مجـال ( متخصـصةة  مـن خـالل إقامـة مراكـز تدريبيـتنمية القدرات الذاتية املعرفية والعلمية -6

 . واالستفادة من خربات الطاقم التدريبي التابع للمرشوع،) التنمية البرشية مثالأواللغات 

ــة -7 ــدقة جاري ــساب ص ــوخي اكت ــرشوع ت ــيم امل ــرين أو ملق ــلآلخ ــاء مث ــراد األرسة واألحب ــن أف   م
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ف لخدمـة  إنشاء وحـدات صـحية منخفـضة التكـاليأو إنشاء مدارس تعليمية لذوي الحاجات الخاصة 

 .ذوي الدخول املحدودة

 حـوض  مثل مرشوعات التنميـة املـشرتكة بـني مـرص ودول:تحقيق أهداف سياسية بشكل غري مبارش -8

 حصة مـرص مـن عىلالنيل لتعزيز املوقف املرصي الرافض ملرشوع سد النهضة األثيويب الذي يجور 

 .النيل ويعرضها لخطر التقلص

  من املنظور الزمني :ثالثا

 . ضخ خدماته ومنتجاتهأو ، تشغيلهأو ، تتحقق مبجرد افتتاح املرشوع:ريةعوائد فو -1

 . غري مقدرة من تشغيل املرشوعأو تتحقق بعد فرتة محسوبة :عوائد مؤجلة -2

 تتحقق طوال فرتة إقامة املـرشوع وميكـن أن متتـد لفـرتات مرتاوحـة :األجل طويلة أوعوائد دامئة  -3

 .الطول بعد انتهائه

 من مراحل مامرسة نشاطه أو ترتبط بفرتة معينة من حياة املرشوع :رية األجل قصأوعوائد مؤقتة  -4

 . لفرتة محددة فقط بشكل مطلقأو

 حفـل اسـتقبال يحـرض فيـه كبـار أومثلام يحدث وقت عشاء عمـل ( تتحقق لربهة :عوائد لحظية -5

لحظـات  انتهـاءمبجـرد ( ثم تتاليش بكل ما تتضمنه مـن وعـود وكلـامت رنانـة لحظيـة )القوم مثال

 .)!!!التخمة 

  من املنظور الديني واألخالقي والقانوين :رابعا

 مثل بناء تجمعـات دينيـة صـحية ،) مع األخالقأو مع القانون أوتتفق مع الدين ( عوائد مرشوعة -1

 .تعليمية تدريبية

رية اسـتثام  مثل بناء مبان ألغـراض) من العرف والتقاليدأو قانونيا أودينيا ( عوائد مخالفة ومرفوضة -2

 .)غسيل أموال( مرشوعات ممولة بأموال مشبوهة إنشاء أو  أرض زراعيةعىل

ــرشوع -3 ــحاب امل ــد أص ــد تفي ــرض عوائ ــا ت ــط لكنه ــرين فق ــيس أو اآلخ ــرشوع أي ل ــني بامل  املحيط

ــكنية  ــة س ــزين يف منطق ــة بن ــة محط ــل إقام ــري مث ــا رضار للغ ــن فيه ــحابها لك ــا رضر ألص   فيه

ــسكان  ــاين وال ــة املب ــة مــرشأومزدحم ــة إقام ــوث للبيئ ــه مل ــسبي ألصــحابه لكن ــةوع تك  أو. املحيط
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 ضفاف النيل مع حرمان املارة وأهايل املنطقـة مـن االسـتفادة بالنيـل املتـاح عىل إقامة نوادي ترفيهية 

 .للجميع

 محرمـة أو متضمنة صاحب املرشوع ملا ترتبط به من أنـشطة ضـارة بالـصحة عوائد ترض بالجميع -4

 ومثل مـشاريع غـسيل األمـوال القـذرة التـي تـم متويلهـا مـن .كيفاتمثل عوائد بيع السجائر وامل

 . محرمة مثل تجارة املخدرات واألسلحةأنشطةمكاسب تدرها 

  املنافع وفقا لنطاق االستفادة :خامسا

 ميكـن أن يـضاف ، عادة ما يكون صاحب املـرشوعاألوىل تفيد شخص واحد بالدرجة منافع فردية -1

أعداد فردية قليلة العدد مثلام يحـدث يف املـرشوعات متناهيـة الـصغر إليه األفراد العاملني بأجر 

 .ومرشوعات ألفراد كل يعمل مبفرده

 ، وفنـيوإداري تفيد جميع األطراف املتعاملة من خالل املرشوع كجانب تـشغييل منافع جامعية -2

 .وكجانب استهاليك

ته ويفيد مبنتجاته كـل  كتلك التي يضخها مرشوع يضخ بخدما املجتمع املحيلمستوى عىلمنافع  -3

 أو املناطق العـشوائية املتالحقـة داخـل املـدن أو والوحدات الريفية القرىاملناطق املجاورة مثل 

 الرياضـية والنـوادي الكـربىداخل التجمعات الـسكانية الراقيـة املعـارصة مثـل املراكـز التجاريـة 

 .الرتفيهية العائلية وقاعات املناسبات

 واملناطق الجغرافية التي ، وهي التي تغطي املرشوع منطقة تواجدهيمي اإلقلاملستوى عىلمنافع  -4

 مشرتك مثل مرشوعات تنموية مشرتكة بـني مـرص ودول )إقليمي(تتشارك مع املنطقة داخل حيز 

 .القارة األفريقية

 عىل وهي تلك التي تعود بالنفع ) املجتمع املحيلأو القومي املستوى عىلعادة ( اجتامعيةمنافع  -5

 وغالبـا مـا تتحقـق مثـل تلـك . غالبية املوجودين داخل منـاطق سـكنية كبـريةوعىلة العامة البيئ

ة املتنوعـة كإنـشاء ساسـي القوميـة مـن خـالل تـشييد مـرشوعات البنيـة األأواملنافع االجتامعيـة 

 . الكباري ومتهيد الطرق وصيانة ،محطات لتوليد الكهرباء
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  املنافع وفقا لتحقق الشمولية:سادسا

 العـرض جـانبي مبعنى أن املرشوع كله منـافع وخـريات لجميـع األطـراف مـن :فع كلية شاملةمنا -1

 والطلب 

 أن يـضخه مـن أو مبعنى أن املرشوع قد يشمل عـىل منـافع تفيـد فئـة دون غريهـا :افع جزئيةنم -2

 ذات أو املـشاريع االحتكاريـة يفمنافع قد يكون عىل حـساب مـصالح فئـات أخـرى مثـل الحـال 

 تقوم عىل مبدأ البقاء واالزدهار برشط تدمري املرشوعات املنافـسة التيتنافسية الحادة الطبيعة ال

 .ها من السوقإخراجو

   العائد/كيف نطبق تحليل التكلفة  4/2

 وهو تقـدير تبدو بسيطة لغري الخبري املحرتف يف هذا املجال - ةأساسي فكرة عىل سلوبيقوم هذا األ

 ثم اتخاذ خطوة مامثلـة تتعلـق بـاإليرادات ، ما وحساب إجاميل قيمتهابنود التكاليف املتوقعة ملرشوع

ثم تتم املقارنـة  -  يحصل عليها املرشوع من مامرسة نشاطه املعلن واملستهدفأن أواملتوقع أن يدرها 

 .بني القيمتني الستخالص طبيعة الفائض من القيمة وفقا لألعىل قيمة تأثريا

 ببعض أو ، إقامة املرشوع بحالة محل التقييمعىلقرير املوافقة وبعد تلك الخطوة القياسية يتم ت

 . رفض بشكل مطلقأو ،الرشوط التعديلية

 أن الهـدف إىل نجـد أن التكلفـة كتبـت قبـل العائـد مـام يـشري ،ووفقا للمسمي االصطالحي هنا

  تكاليفـه بحيـث تقـل عـن حاصـل)تدنيـه( الذي ميكن قبول املرشوع مـن أجـل تحقيقـه هـو سايساأل

 هذا يعني أن فإن التكلفة / لكن بعد عرضها السابق يتضح أنه لو طبق التحليل مبسمي العائد.إيراداته

 لكنـه يتمثـل يف ،الهدف املحوري يتمثل ليس يف مجرد تدنيه التكاليف عن قيمـة اإليـرادات املتحـصلة

 )الرتبحـي(ة الهـدف  طبيعـإىلتلك الحالة يف تعظيم اإليرادات وتضخيم قيمتها عن التكاليف مبا يـشري 

  .لهذا النوع الثاين من املشاريع

ــذا األ ــسابق أن ه ــرض ال ــن الع ــضح م ــد أت ــهســلوبولق ــة ل ــارصه املكون ــدل عن ــن أن تتع   ميك

ــد ــثال العائ ــصبح م ــه في ــا ألهداف ــرشوع وتبع ــة امل ــا لطبيع ــت/ وفق ــرشوع ثاب ــان امل ــد إذا ك   العائ
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 يقـوم بـه أوذا كان مرشوعا تطوعيـا إ تكلفة / تكلفةأو أرباحه أو التكاليف ويستهدف تعظيم عوائده 

 . أكرث نفعا لهأخرىألهداف معنوية غري مادية كالشهرة والدعاية ألمور  - مثال - ثري

 سوف نذكره بشأن  أن كل ماعىل بشكل مبدأي  ما سبق لنتفق مع القراء األعزاءإىلولقد لزم التنويه 

 بقيـة املـؤرشات عـىلوذج توضـيحي قابـل للتطبيـق  منـإال العائد ما هـو /كيفية تطبيق تحليل التكلفة

 . فقطأخرى عىلاملامثلة املذكورة حيث تكمن االختالفات يف مجرد مسميات وأولويات لعنارص 

 . العائدة نوجز املطلوب يف العرض التايل/ توضيح كيفية تطبيق تحليل التكلفةإىلوبالعودة 

ديد الهـدف الرئيـيس لـه واألهـداف النوعيـة  طبيعة املرشوع محل الدراسة وتحعىل التعرف :أوال

  ذات الصلة

 ) مرشوع إنشاء قناة السويس الجديدة:مثال(

  يتمثل يف إنشاء قناة السويس الجديدة ، املرشوع قومي: طبيعة املرشوع واسمه

 وهـذا . كيلـو مـرت72 لطـوب تطوير محور القناة وحفر قناة جديـدة موازيـة :الهدف الرئييس للمرشوع

 . املرتبطة بكفاءة التنفيذ واألداء)Efficiencyالفعالية (بحت يتطلب بالرضورة دراسة هدف فني 

 :األهداف الفرعية للمرشوع وتتلخص يف اآليت

 زيادة وتنشيط حركة مرور السفن وتيسري حركـة التجـارة عىلزيادة سعة منطقة القناة مبا يساعد  -1

 قـومي اجتامعـيوهـو يتمثـل هنـا بعائـد ( العاملية من خالل ذلك الرشيان البحري الفريد مبوقعة

 .)دويل

يـرتبط بعائـد  ( طـرق حـرةإىل وتحويلها ) بورسعيد/اإلسامعيلية( و،) السويس/القاهرة(تطوير طرق  -2

 حيث يشمل املناطق الجغرافية املرتبطة بالوضع األصـيل للمـرشوع وقـوة دفعـه إقليمياجتامعي 

 .أمامي



 55 العائـد/ تحليل التكلفة
 

 

 

عائـد (ر قناة السويس للربط بني ضفتي القنـاة رشق وغـرب إنشاء نفق اإلسامعيلية الذي مير مبحو -3

 ملـرشوعات وخلفي وهو يتمتع بقوة دفع أمامي ،)اجتامعي يفيد املنطقة املتاخمة ملوقع املرشوع

 . عديدةأخرى

إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الـربط واالتـصال بـني القطـاعني الـرشقي  -4

 .)3مثل سابقه رقم (س  قناة السويإلقليموالغريب 

 . وقوة دفع أمامي)دويل/ قومي اجتامعيعائد  (:تطوير مطار رشم الشيخ -5

 .قوة دفع أمامي )دويل/ قومي اجتامعيعائد  (:إقامة محطات لتموين السفن العمالقة -6

 قـوة دفـع )دويل/ قـومي اجتامعـيعائد  (:إقامة وادي السليكون للصناعات التكنولوجية املتقدمة -7

 .أمامي

الـسد البـديل لقنـاة  -  دولـة إرسائيـل ومنعهـا مـن تنفيـذ مـرشوع قنـاة إيـالتعىل الطريق قطع -8

 .)قومي أمني رشطه /هدف سيايس ذي عائد ومردود سيايس( السويس

قـوة دفـع أمـامي ومـردود اجتامعـي يـرتبط (خلق مجتمعات سكنية وزراعيـة وصـناعية جديـدة  -9

 ).ي قوماجتامعيعائد ( الدخل دوديومح خاصة للشباب اإلسكانباملساهمة يف حل مشكلة 

  . قوة دفع أمامي)قومي /اجتامعي/عائد خاص (: طول القناةعىلإقامة منتجعات سياحية  -10

  ).هدف اجتامعي قومي(توفري ما يزيد عن مليون فرصة عمل  -11

 بقـوة إنـشائها  املـأمولاألخـرىويف املخطط االسرتاتيجي يتم تلخيص األهداف املرتبطة باملرشوعات 

 النحـو عـىل تتم صـياغتها ، املرشوع محل الدراسةإنشاء متزامنة مع وقت أوأمامية وخلفية وآنية دفع 

بحيـث ...... (.،......،....:. مرشوع استثامري إضايف منها ست مرشوعات ذات أولويـة هـي42 إنشاء :التايل

 ).كانيات املتاحة واألكرث قابلية للتنفيذ وفقا لإلمإلحاحا واألشدتذكر املرشوعات األكرث أهمية 

ــإن ،وبطبيعــة الحــال ــسيةف ــة، األهــداف الرئي   واملــرشوعات املرتبطــة، واألهــداف الفرعي
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 بهـا كلهـا ال  واملرشوعات ذات األولوية املويص بالبدء،بقوي دفع من قبل املرشوع محل الدراسة السابقة

انـات النظريـة وامليدانيـة  بعد تحصيل كم هائل مـن الدراسـات الـسابقة املثيلـة والبيإاليتم تحديدها 

 وذكـر مـصادر ،الدقيقة وبعد إجراء حسابات تقديرية دقيقة للتكاليف والعوائـد املختلفـة ذات الـصلة

 بعض األهداف الفرعيـة فإن . وبناء عليه.التمويل التي ميكن االستعانة بها للوفاء باملطلوبات التمويلية

 األخـرى بعـد دراسـة املتغـريات إال الرئييس للمرشوع  الهدفإىلواملتفرعة منها ال يتم رسدها وإضافتها 

 .التي تجعل من األهداف عنارص قابلة للتحقيق وليست مجرد آمال وأحالم خيالية

  : تتم الخطوات التالية) األقلعىل( بعد رسد الهدف الرئييس للمرشوع ،وبناء عليه

ف عرضها وفقـا ملراحـل التنفيـذ  رصد وتقدير أنواع التكاليف لتنفيذ املرشوع وعرضها وتصني:ثانيا

  . نحو ما تبني سابقاعىل ومتطلباته

 : أكرث من خطوةيفوذلك يف حد ذاته يتم 

 .ها باملرشوعارتباطاستعراض كل أنواع التكاليف املتصور  -1

 ،مـرصي هجنيـ( متغريات قابلـة للقيـاس بوحـدات نقديـة موحـدة إىلتحويل كل أنواع التكاليف  -2

 .)الخ... .دوالر

 أشـري إليهـا  النقدية مثل التكاليف والخسائر املعنويـة التـيأوغري القابلة للحسابات الرقمية العنارص  -3

 يـتم أو ،Dummy Variables متغـريات صـورية إىل أو بنـود قابلـة للقيـاس إىل يـتم تحويلهـا ،سلفا

 .ديلةرسدها يف قوائم مستقلة ألخذها يف االعتبار يف الدراسات املقارنة بالحال يف املشاريع الب

  ثم تحديد املراحل الزمنيـة املرتبطـة باملـرشوع،تحديد إجاميل التكاليف النقدية يف قامئة مستقلة -4

 . وتقدير إجاميل التكاليف املطلوب إنفاقها يف كل مرحلة زمنية) نحو ما تبني من قبلعىل(

زمـة ومنهـا نـذكر تحديد قامئة باملصادر التي ميكن االستعانة بها للوفاء باالحتياجات التمويلية الال -5

 :كمثال
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 ).مثل البنك الدويل للتمويل والتنمية(قروض من البنوك املحلية أو الدولية  -أ  

األخذ بنظام التأجري التموييل حيث تتويل جهة تنفيذ املرشوع ومتويله لفرتة متفق عليهـا مقـدما   -ب

مؤقتـا للمـرشوع ولـألرض ومامرسة أنشطة املرشوع طيلة هذه الفرتة باعتبار املستثمر مستأجرا 

 . ممتلكات الدولة بعد نهاية الفرتة املذكورةإىلواملرافق املرتبط بها ثم يعاد املرشوع بأكمله 

 . تتويل مهمة التمويل الكيل أو الجزيئ ملتطلبات املرشوعأخرى مع جهات Partnershipاملشاركة  -ج

 االكتتـاب الـشعبي إىليد الذي لجأ املشاركة الشعبية مثلام حدث يف مرشوع قناة السويس الجد -د

بطرح أسهم للجمهور والبنوك والرشكات للوفـاء بتكلفـة املـرشوع اإلجامليـة التـي تـم تقـديرها 

 مــرصي، حيــث أثبتــت التجربــة النجــاح التــام يف جنيــه مليــار 61 مليــار دوالر أو نحــو 8بنحــو 

 . فقطاالستعانة بهذا املصدر الذي وفر ذلك املبلغ يف خالل مثانية أيام

 الناتجة عن أنشطة بشكل مبارش أو العوائد املرتبطة بتنفيذ املرشوع أو رصد وتقدير قيم كل املنافع :ثالثا

 وغري مبارش 

 منافع من وجهـة نظـر إالهي  وعادة ما يرتبط هذا البند بأهداف املرشوع حيث أن األهداف ما

الـرضورة كـل املنـافع والعوائـد التـي ال تتمثـل ب -  آية حـالعىل -  لكن تلك األهداف،صاحب املرشوع

 . غري متوقع أثناء حياة املرشوعأوميكن أن ينشأ بعضها بشكل مأمول 

ــافع  ــد واملن ــل العوائ ــتم تحوي ــوة ي ــك الخط ــريات إىلويف تل ــسميات أو متغ ــددة امل ــور مح  ص

 - ة بالعملـة األجنبيـأو ،بالعملـة الوطنيـة(واالصطالحات بحيث ميكن قياسها بوحدات معلنـة واضـحة 

 تشمل جميعها أو يشمل أكرث أو ثم يعد جدوال ) سبيل املثالعىل -  باملليون منهاأو باأللف أوبالوحدة 

 . بنود العوائد املختلفةعىل

ــل ــن قب ــه م ــم التنوي ــام ت ــإن ،وك ــات االف ــصاد الدراس ــة قت ــز بالدرج ــىل األوىلية ترك ــدير ع   تق
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سـينتفع بهـا  التي  املرشوعإىل ويف تلك الحالة ينظر ، غري القومي منهاحتىالعوائد االجتامعية للمرشوعات 

 العوائد االجتامعيـة عىل ) قبلملا سبق رسده من( اإلضافية ومن األمثلة .املجتمع وليس املرشوع ذاته فقط

  :للمرشوع نتذكر

  .)وبالتايل املساهمة يف الحد من مشكلة البطالة( التخرج حديثيتشغيل أفراد املجتمع خاصة من  -1

مبـا يــساهم يف تحـسني حالــة ميــزان ( زيـادة حجــم الــصادرات أو - ل مــن حجـم الــوارداتالتقليـ -2

 .)املدفوعات

الرضائب التي يـسددها املـرشوع للدولـة تـساهم يف تحـسني املوازنـة العامـة للدولـة ويف تحـسني  -3

 .القدرات التمويلية للمرشوعات العامة التي تقدم خدماتها لعامة الشعب

 عائد مرشوع ما تقدير املعدل املتوسط ل

 قد يفيد يف تحليل حالة املرشوع االستثامري أن يتم حـساب املعـدل املتوسـط ،ويف تلك الخطوة 

 :لعائد املرشوع الذي يكمل العالقة بني

 .صايف الدخل املتحقق للمرشوع يف نهاية العام -أ  

 .متوسط قيمة االستثامر يف ذلك املرشوع  -ب

 متوسط الدخل السنوي
 =ويكون املعدل املتوسط للعائد 

 متوسط قيمة االستثامر
× 100 

  =حيث متوسط قيمة االستثامر 

  قيمة املرشوع يف نهاية حياته+ القيمة األصلية للمرشوع 
= 

2  

 وكانـت قيمـة املـرشوع ،ه جني1200 إذا كان متوسط الدخل السنوي ملرشوع ما يقدر بنحو :مثال

 . مرصيه وقيمة املرشوع التقديري عند نهاية حياته مليون جني،مرصي ه جني100عند بداية تقدر بنحو 

  ؟كيف نحسب املعدل املتوسط للعائد لها املرشوع
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 : خطوتنيعىل يتم هذا :الحل

 =  متوسط قيمة االستثامر للمرشوع :األوىل

  القيمة عند نهاية املرشوع+ القيمة األصلية 
= 

2  

 

1000000 + 100000 1100000 
= 

2 
= 

2  
  جنيه550000= 

 

 متوسط الدخل السنوي
 =املعدل املتوسط للعائد : ثانيا

 متوسط قيمة االستثامر
× 100 

 

1200 
= 

550000 
× 100 = 2.18 % 

 ، نجاح املرشوع من عدمـهأو كفاءة مدى ال يصلح تقييم ،تلك النتيجة بشكلها املطلقمع  ىوحت

لكـن مبقارنـة تلـك  ، كرقم نسبي منفرداألوىل منخفضا للوهلة فقد يبدو املعدل املتوسط لعائد املرشوع

 محل التقييم وهـو مـا يتـضح  حقيقة وضع املرشوععىلالنسبة بالجانب املناظر للتكاليف ميكن التعرف 

 .يف الخطوة التالية

  تقييم املرشوع من خالل املقارنة بني جانبي العائد والتكلفة :رابعا

 :العائد/  فكرة التكلفةعىللتقييم الحايل الذي يقوم كقاعدة عامة يف تطبيق ا -أ  

   من املرشوعأومتوسط العائد < إذا كان متوسط تكلفة املرشوع  -1

 لتحقيق فائض(  يقبل املرشوع( 

  من املرشوع أو عىلمتوسط العائد > إذا كان متوسط تكلفة املرشوع  -2

  لتحقيق خسارة( يرفض املرشوع ( 

 تلك الحالـة يـتم يف : من املرشوعأو عىلمتوسط العائد = وع إذا كان متوسط تكلفة املرش -3

 :اآليت طبيعة املرشوع وأهدافه عىل النحو عىلالقرار بناء 
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 فإن كان هدفه األسايس الربح وتعظيمه  •

   يرفض املرشوع  

 ) تطوعي أو ألغراض سياسية مثال(وإن كان هدفه األسايس غري ربحي  •

  يقبل املرشوع  

 ن بهدف تكسبي وحديث الفكرة أو التطبيق أو ما شابه وإن كا •

  ب. يقبل املرشوع بـرشط تعديلـه وتحـسني حالـه مبـا يحقـق األهـداف الرئيـسية لـه- 

 عـىلما تركز  يف جانب التكلفة عادة اهتاممهايرتكز التي  املالية الجدوىوكثري من دراسات  

املـرشوع دفعـه سـنويا  عـىلدة الواجـب  رأس املال املتمثلة يف معـدل الفائـعىلتكلفة الحصول 

 وبناء عليه ميكن .املصارف التمويلية أحد الذي تم الحصول عليه من) القرض املايل(مقابل رأس املال 

  : كالتايل قبولهوإمكانياتتحديد مركز املرشوع 

  املعدل املتوسط للعائد < )  رأس املالعىلتكلفة الحصول (إذا كان معدل سعر الفائدة 

 املرشوع قبلي  

  املعدل املتوسط للعائد > ) رأس املالعىلتكلفة الحصول (إذا كان معدل سعر الفائدة  

  يرفض املرشوع. 

  3  إذا فرض أن معدل سعر الفائدة السنوي يقدر بـ، املثال الرقمي السابقإىلوبالعودة%  

  2.18 كـان  للمعدل املتوسط للعائد الـذي)مقدرة(الـ قيمة يرفض املرشوع ألنه يفوق %

 .فقط

  اإلضافية لتحليل التكلفة العائد أو البديلة أو بعض العالقات الدالية املكملة :خامسا

ولقد تم التنويه إليها يف خضم الحديث حول تصنيفات املرشوعات من حيث الهدف من إقامتهـا 

ية للمـشاريع  لكن يفضل إعادة رسدها هنا كمجموعة متتابعة من املؤرشات التقييم. صفحات سابقةيف

 كمصطلحات موحدة املجال التحلييل 
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   العائد/التكلفة -1

  التكلفة /العائد -2

   العائد/العائد -3

  التكلفة /التكلفة -4

   الفعالية/التكلفة -5

  التكلفة /الفعالية -6

من متغـريين وميكن استخدام أكرث من توليفة مشتقة من املعايري السابقة بحيث تشمل عىل أكرث 

كـام ميكـن اسـتخدام / العائـد /التكلفة / التكلفةأوالعائد /التكلفة/ الفعاليةأوالفعالية /العائد/مثل التكلفة

 ً.عىل النحو الذي يتم توضيحه الحقا" الفعالية"بديال لـ " الكفاءة"مصطلح 

 ، االعتبـاريفوىف مثل تلك الحاالت يقوم الباحث بتحصيل البيانات املرتبطة بـاملتغريات املـأخوذة 

املتغريات القابلة لعمليات  ويتم استخالص القيمة النهائية بني ،قيمة النهائية لكل متغريثم يتم حساب ال

 أومثال صـاىف التكـاليف ( محل الدراسة ثم يتم مقارنة القيم النهائية للمتغريات) كالتكلفة والعائد(الطرح 

 أول الفعالية للمنتج ومقارنة متوسط معدل تحقيقها مبعد)  صاىف األرباح املستخلصةأو اإليراداتصاىف 

 إجاميل إىل من مخططات املرشوع أوبنسبة ما يتحقق من أهداف املرشوع  ميكن أن يقاس الذيللنشاط 

 .املخطط املستهدف

ثـم إعـداد ) الفعاليـة/العائـد والتكلفـة/مثـل التكلفـة( أكرث أو استخدام مؤرشين ًأيضاكام ميكن 

شـمولية ومرونـة مـام ينتج منظـور أكـرث  عيار وهو ماتصورات بديلة لحالة املرشوع وفقا لتطبيق كل م

 وهى تعددية البيانـات املطلـوب لكن هذا يقابله مشكلة كربى - يساعد عىل وضع تقرير أكرث موضوعية

 .تحصيلها وتحليلها من أجل إجراء القياسات التحليلية املستهدفة
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 الفصل الثالث

 Present Valueالقيمة الحالية 

 رتباط وصلة وإضافات ذات ا

 

 

 تعريف القيمة الحالية وصايف القيمة الحالية والصيغ الرياضية املستخدمة يف حسابها  1/3

  : القيمة الحالية للمرشوع:أوال

 هـي أو كوسيلة ملقارنة التدفقات النقديـة قتصادهي أداة يشيع استخدامها يف مجال األعامل واال

 . يف خالل حياة املـرشوع) يتوقع لها أن تتحققأو( تتحقق القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي سوف

 . هي تقدير إجاميل القيمة املستقبلية للمرشوع اآلنأو

) حاليـا(يحـدث  أن التقيـيم املـستهدف للمـرشوع ، التقييميف سلوبوالسبب يف استخدام ذلك األ

وألن نشاط املرشوع يجب أن  ،)حاليا( نتمكن من اتخاذ القرار الصائب حتى )حاليا(ويجب أن نتعرف عليه 

 الحـايل للمتـدفقات مـستقبلية ميكـن أن  وإن كان التقييم النقـدي. وليس مستقبال)الحايل(يبدأ يف وقتنا 

 يف واألخطـاءاملخـاطر  التنبؤ قد يتعرض له املرشوع منيتضمن تقديرات مضللة نتيجة لعدم املقدرة عىل 

 قيمـة سـعر رصف العملـة الوطنيـة مقابـل العمـالت  منهـا تغـريالفرتات املستقبلية نتيجة لعدة عوامـل

 وتغري الطلب نتيجة لتطورات سياسية مثل تلك التي صاحبت ، وتغري املستويات العامة لألسعار،األخرى

 ".ثورات الربيع العريب" ما يطلق عليه 

  Net Present Value  صايف القيمة الحالية:ثانيا

  القــرار إصــدارالنهائيــة يف تقيــيم املــرشوع ويف  يــستخدم قيمتــه املحــسوبة الــذيهــو املــؤرش 

ــه ــن عدم ــول املــرشوع م ــايئ بقب ــزمن ،النه ــة يف ال ــة املتكافئ ــل القيم ــو ميث ــة ) الحــارض( وه  ملجموع
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 حيـث ،وليست األرباح املحاسبية) يةقتصاداألرباح اال( وهو ميثل .)مختلفة(مبالغ مالية تدفع يف أزمنة 

 القوة الرشائية الحقيقية للنقود والتي ميكن أن تعترب إضافة عىلا بناء ية يتم حسابهقتصاد األرباح االأن

 .فعلية كقيمة نقدية مصحوبة بالقدرة الرشائية

  الصيغة الرياضية لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية طوال حياة املرشوع :ثالثا

 ) = ق(القيمة الحالية للتدفق النقدي 

  )بالعملة النقدية(ستقبلية إجاميل التدفقات النقدية امل
= 

)ةالفائد(معدل الخصم + 1(
)عدد سنوات املرشوع(

  

 :وبصيغة أكرث تفصيال

 ) ق(القيمة الحالية للتدفق النقدي 

  ق ق ق
= 

 1)خ+1(
+ 

 2)خ+1(
+ .. + .. + 

)خ+1(
ن

  

 

بلـغ يف  السـتثامر هـذا امل)اآلن( املبلغ األصيل الذي تستهدف حـساب قيمتـه الحاليـة )ق(حيث 

 . سنويا)خ( هذا املبلغ مقداره عىل )فائدة( حيث يدفع سعر خصم ،)ن(مرشوع ما عرب فرتة زمنية 

 . يستخدم كام هو يف الصيغة الرياضية املستخدمة)ثابت(فهو رقم  " 1" أما الرقم 

 القيمة الحالية" صايف"الصيغة الرياضية لحسايب : ًرابعا

 Cash) التـدفقات املنـرصفة( مـن Cash Inflow )واردةالتـدفقات الـ(وهي تتمثل يف حاصل طرح 

Outflow. 
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  صايف القيمة الحالية = 

  القيمة االستثامرية للمرشوع -) معامل القيمة الحالية للدفعات× الدفعة السنوية ( 

  قيمة االستثامر يف بداية حياة املرشوع -) القيمة الحالية للتدفقات النقدية= (أي 

 ستثامر املرشوع أو متوسط قيمة ا 

 

 ق ق ق
 = أي صايف القيمة الحالية 

 1)خ+1(
+ 

 2)خ+1(
+ .. + .. + 

)خ+1(
ن

 

 

 قيمة املرشوع يف نهاية حياته + القيمة األصلية للمرشوع 
- 

2 

 أمثلة تطبيقية وبعض امللحوظات ذات الصلة   3/2

 )1( مثال :أوال

 : وكانت بياناته كالتايل،سنوات 5 لنفرتض أن مرشوعا ما يتوقع أن تكون مدة حياته

  1  2  3  4  5  :التدفقات النقدية يف السنوات الخمس -1

  10  10  10  10  10  )جنيهحيث صايف التدفق النقدي باأللف (

  مرصي جنيه 000,60= وقيمة االستثامر يف بداية املرشوع  -2

  مرصي جنيه 000,20= ه ــــنهاية حياتيف وقيمة املرشوع  -3

 %10 = )سعر الفائدة(أس املال ك وتكلفة ر -4

  ؟ هل يقبل هذا املرشوع أم يرفض:السؤال 

  : من البيانات السابقة:الحل

  .جنيه 000,10 = )ن(صايف التدفق النقدي  -1

  .كرقم مطلق 0.10أي  %10=  خ )الذي يعرب عن املثال برأس املال(سعر الخصم  -2

  )5 حتى 1من ( خمس مرات  أي املقام سيتكرر5 = )ن(الفرتة الزمنية  -3
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وبالتعويض يف الصيغة الرياضية السابقة لحساب القيمة الحاليـة للتـدفقات النقديـة للمـرشوع  -أ  

  :باستخدام البيانات نجد اآليت

 =القيمة الحالية للتدفقات

10000 10000 10000 10000 10000 

(1+0.10)5 
+

(1+0.10)4 
+ 

(1+0.10)3 
+ 

(1+0.10)2 
+ 

(1+0.10)1 

 

 = صايف القيمة الحالية   -ب

 قيمة االستثامر يف بداية حياة املرشوع  - القيمة الحالية للتدفقات النقدية =

  جنيه 9.675 - =  60.000  -  50.325  =  

  ايجابية النتيجةإىل إشارة ← الصفرأكرب منأن يكون صايف القيمة الحالية =  قاعدة قبول املرشوع  -ج

  سلبية النتيجةإىل إشارة ← الصفر منأقل أن يكون صايف القيمة الحالية :ملرشوعوقاعدة رفض ا 

  : قيمة صايف القيمة الحالية نجد أنعىلوبتطبيق القاعدتني السابقتني  

  يرفض املرشوع  الصفر من أقل أي سالبصايف القيمة الحالية 

 )2( مثال :ثانيا

 وكانـت جنيـه 15.000ق صـايف نقـدي قـدره  ويف كل عام يحق،مرشوع يستمر ملدة خمس سنوات

 أمهـل يقبـل املـرشوع % 12  وكان معـدل الرصـيد سـنوياجنيه 50.000= القيمة االستثامرية للمرشوع 

  ؟يرفض

  :الحل

 =صايف القيمة الحالية 

15000 15000 15000 15000 15000 

(1+0.12)5 
+

(1+0.12)4 
+ 

(1+0.12)3 
+ 

(1+0.12)2 
+ 

(1+0.12)1 
- 5000 

 

  =54071.64– 50000 = 4071.64 

 النتيجة تتمثل يف رقم إيجايب واكرب من الـصفر مبـا يـدل فإن ، إليهااإلشارةووفقا للقاعدة السابق 

 أن إجاميل التدفقات النقدية الداخلية للمرشوع ستكون أكرب من التدفقات النقدية الخارجيـة منـه عىل

 .وبالتايل تقبل املرشوع
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 لحوظات الهامة ذات الصلة  بعض امل:ثالثا

 .ميكن حساب دالة صايف القيمة الحالية باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل -1

 كبديل السـتخدام الربنـامج سـالف Annuties الجداول املالية الخاصة بالدفعات استخدامكام ميكن  -2

 ،النا الحايلاملمثلة ملعدل الخصم يف مث(% 12 الذكر حيث نبحث يف الجداول املذكورة تحت النسبة

وسوف نجد أن معامـل القيمـة الحاليـة للـدفعات  - )املمثل لفرتة حياة املرشوع( 5وعدد الفرتات 

 :  عرضهالتايل )1( وذلك كام يتضح من الجدول التايل رقم 3.6048وفقا للمعطيات املذكورة هو 

 

  صفحات الجداول املالية الخاصة بالدفعات إحدى ):1(جدول 

 3.6048 %12 5    

٪13 ٪12 ٪11 ٪10 ٪1  

0.8850 0.8929 0.9009 0.9091 0.9901 1 

2.3612 2.4018 2.4437 2.4869 2.9410 2 

2.9745 3.0373 3.1024 3.1699 3.9020 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3.5172 3.6048 3.6959 3.7908 4.8534 5 

 

اسـتخدام  لصايف القيمة الحالية تختلف يف حالة  املعادلة الرياضيةأوتجدر مالحظة أن قيمة الدالة  -3

 ه ألن، بالجداول املاليةمايكروسوفت إكسل املويص به سابقا عن قيمة ذات املعادلة إن متت االستعانة

 بيـنام يف حالـة ، األرقام املمثلة واملرتبطـة مبعامـل القيمـة الحاليـة)بيتقر(يتم الجداول املالية يف 

 . كام هي القيمة الدقيقة والفعلية املحسوبةعىليتم الحصول استخدام الربنامج املذكور 

دخلها يف نـو  فعندما نتحدث عن سنوات حيـاة املـرشوع:ي للمرشوعقتصادي والعمر االنتاجالعمر اإل -4

 إىل يجب علينا االنتباه ، للمرشوعحسابات التقييمية مثلام تم التنويه يف حالة حساب القيمة الحاليةال

 لكـن تلـك . والعمل وتشغيل طاقاته املختلفـةنتاج اإلعىلزمنية يكون فيها قادرا أن األصل له فرتة 

  : اثننيإىلالفرتة تصنف 
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لكـن قـد  -الفرتة التي يستطيع املرشوع فيها أن يعمل وينـتج ) كامل(هو : العمر اإلنتاجي -أ  

 . ومنافع عوائد فرتة تتعاظم فيها تكاليف التشغيل واإلنتاج عام يدره منعىليشمل هذا 

واإلنتـاج يتمثل يف الفـرتة التـي ميكـن للمـرشوع أن يـستمر يف التـشغيل : العمر االقتصادي  -ب

 . دامئا من تكاليف التشغيلأعىلبحيث يظل العائد يف خالل تلك الفرتة 

 .)233ص ،2007 ، سعيد توفيق.د(

نتهـاء عمـره  قرارات التشغيل الـصائبة تـستدعي توقـف تـشغيل املـرشوع حـال افإنوبناء عليه 

 فمثال إذا كـان هنـاك مـرشوعا إسـتثامريا .ي فعيلاقتصادي واستبداله مبرشوع جديد ذي عمر قتصاداال

ي أن يتحقـق مـن قتصاد فعيل اال، عرشين عاماإىلية تصل نتاجوذكر الفنيون املتخصصون أن طاقاته اإل

 إن حتـىال تلـك الفـرتة  املناسبة من أن املرشوع سيدر صايف عوائد مستمر طـوالجدوىخالل دراسات 

 . . فيام بعد لكن قيمتها مازالت تنخفض عن قيمة العوائد املتحققةنتاجزادت تكاليف اإل

 وبدأت التكاليف الحدية يف التزايد لقـيم أكـرب ،مبفعوله وآثاره" تناقص الغلة" رسي قانون ذاما إأ 

إجراء تطـويرات جذريـة يف  فعيل صـاحب املـرشوع أن يتوقـف ويبـدأ إمـا بـةمن قيم العوائد املتحقق

 تـرسيبا للتكـاليف وأقـل مرشوع بديل يكـون أكـرث إدرارا للعوائـد اختيار يف أو ،أنشطة املرشوع القائم

 .يةنتاجاإل

 عمـر عىلي االستعانة بها من أجل التعرف قتصاد من أهم األدوات التي ميكن لالتكلفة األموالوتعترب  -5

 القـروض عىل معدل الفائدة أوفة األموال هي معدل الخصم  وتكلً.املرشوع وفقا للتصنيف املوضح توا

 وقـد يرتفـع هـذا املعـدل عـن معـدل .االستثامرية املستخدمة يف متويل املرشوع ومستلزمات تشغيله

كأن يتمثل هـذا املعـدل يف فائـدة مركبـة ( الربحية إما نتيجة الرتفاع معدل الخصم نفسه أواالستثامر 

 تـسويقية أو نتيجة النخفاض معدل ربحية املرشوع ألسباب فنيـة أو )دتتضخم مع تأخري أوقات السدا

 . غريهاأو

 املرجــع( هــي قيمــة بيــع املــرشوع يف نهايــة عمــره : لألصــلأو للمــرشوع التخريديــةالقيمــة  -6
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 ما يستخدم من تقنيـات فنيـة لألصـول مالمئة مدى ويحكم تلك القيمة عوامل كثرية منها .)234 ص، السابق

 ومعـدالت ، خدمات هـذا املـرشوعأو منتجات عىل وحالة الطلب الفعال ، الفرتة املعارصة للبيعية يفنتاجاإل

 .الخ... .إهالك األصول فيه

 قد يواجه مرشوع ما مشكلة اإلفـالس إمـا نتيجـة إخفـاق وتقـصري يف :اإلفالستكلفة  املرشوع وإفالس -7

 أداء االلتزامات املالية تجـاه مـصادر عىلة  نتيجة لعدم القدرأو ، اإلدارية والتشغيليةأوالنواحي الفنية 

خدمـة ( وتراكم متطلبـات أداء ،ويف جميع الحاالت يتسبب هذا يف تراكم الديون. .التمويل املدعمة له

 تكلفة اإلفالس فإن ، إفالسه وبناء عليهإعالن إىل ومن ثم يضطر املرشوع )الديون مثل دفع فوائد مركبة

 الوفـاء بالتزاماتـه عـىلري املبارشة إلفالس املرشوع نتيجـة لعـدم قدرتـه تتمثل يف التكاليف املبارشة وغ

  . خصوصيةأكرث وجه عىلالتشغيلية واإلدارية والتزامات الديون الخارجية 

 يف أخـذها يتعرض لها أي مرشوع والتي يجـب أن املالية التي ميكن )املخاطر(ويعترب اإلفالس من 

 التحليـل الربـاعي الـذي سـيتم عرضـه أسـلوبلك باسـتخدام الحسبان منذ بداية تقييم أي مرشوع وذ

 .وتوضيحه فيام بعد

 التكلفة الحدية لألموال   3/3

ية الحديـة يف قتـصاد ألنها من املشتقات املعرفية للنظريـة االاألوىل بالدرجة اقتصادهي مصطلح 

 فكرة أن التغيـري عىلوم  يقMarginal analysis قتصاد الجزيئ فالتحليل الحدي يف أصول االقتصادمجال اال

حـدوث تغيـري حـدي يف عنـرصا آخـر ذي  إىل معدل التغيري الحدي لعنرص ما يؤدي أو ،الحدي لعنرص ما

 حـدوث تغيـري يف إىلآخر وحدة مباعة من سلعة مـا يـؤدي  فمثال حدوث تغيري يف سعر -  بهارتباطصلة و

م النظريـة الحديـة يف تحليـل سـلوك  وعـادة مـا تـستخد. البديلةأو سعر آخر وحدة من السلع املكملة

 يف تحليـل ًأيـضا كـام يـستخدم ،تحليـل املنـافع والـسلوك االسـتهاليك الرشـيداملستهلك خاصـة يف مجـال 

 . يف املشاريع االستثامرية من أجل املتابعة املوضوعية لكفاءة األداء التشغييل الفعيلالتكاليف والعوائد

  تــم اقرتاضــه مــن أحــدجنيــهتكلفــة آخــر "قــصد بهــا  فالتكلفــة الحديــة لألمــوال ي،وبنــاء عليــه
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 أوسـعر الفائـدة وعادة ما يتم الرتكيز عىل البنوك كمصادر لتمويل املرشوعات وعىل "  مصادر التمويل

 .سعر الخصم كتكلفة للقروض املتحصل عليها من تلك البنوك

 ثالثـة عـىلملـرشوع  إذا قام صاحب مرشوع باقرتاض مبالغ مالية لتمويل متطلبات هذا ا:وكمثال

 ،%6 بـسعر فائـدة جنيـه آالف 10 األولوكانـت قيمـة القـرض  -  ثـالث فـرتات زمنيـةمدى عىلمراحل 

 األخـرية %9  إذن الـ-% 9 بفائدة جنيه آالف 8 والقرض الثالث ،%8 بفائدة جنيه ألف 20والقرض الثاين 

مقابـل آخـر دفعـة اقـرتاض متـت هي التي متثل التكلفة الحدية للامل ألنها متثل آخر مـا يجـب دفعـه 

  .لحساب املرشوع

ية تعتـرب قتـصاد الغالبيـة العظمـي مـن الدراسـات االفـإن ، وكام تم التنويه من قبل،وبوجه عام

 أو معـدل الفائـدة إىل وبالتايل ينظر ،القروض املرصفية هي أهم مصدر متوييل للمرشوعات االستثامرية

 أو اسـتثامرية ميكـن االسـتفادة بهـا )فرصـة( باعتباره )وعالذي ميثل تكلفة أموال املرش(معدل الخصم 

حيث يفرتض زيادة االستثامرات مـع انخفـاض معـدالت ، أخذها يف االعتبار عند وضع قرار استثامري ما

 .)والعكس يحدث إذا حدث العكس( القروض االستثامرية عىلالفوائد 

 متثـل أخرى فهي تكمن يف إغفال عنارص ، املالبة عن الغالبية العظمي عند تقرير تكلفةأما الفكرة الغائ 

 مثل الخسارة التي تصيب من ميتلك بالفعل مبالغ كبرية مـن األمـوال ولكنـه يعطلهـا ،ذلك النوع من التكاليف

 نافعة وممكن أنشطة فقد حرم نفسه من الثامر االيجابية املرتاكمة الستثامرها ميلك يف ،ويكتنزها وال يستثمرها

 الحـتامل أوالـزمن نتيجـة النخفـاض سـعر العملـة  بالكامـل مبـرور أو خسارتها جزئيـا ىلإ يعرض نفسه أن

 . خالفهأو بحريق أوضياعها برسقة 

  ميكن أن تؤثر عىل حسابات القيمة الحالية ونتائجهاالتيبعض املخاطر  4/3

ياتـه  للمـرشوع طـوال حالحـايل القيمة الحالية تقوم عىل فكرة التقـسيم أن ،فكام ذكر من قبل 

وهذا أمـر ) اليوم( وسعر الخصم ، قيمة العملة اليوموباستخدام) اليوم(الحالية واملستقبلية من منظور 

 ، الحـسبانيف الكثـري جـدا مـن العنـارص املـأخوذة يف لتعدد احتامالت التغريات املـستقبلية منطقيغري 

 .خاصة مع تالحق التطورات الفكرية والتنفيذية املعارصة
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 أي رد بعض النامذج ملا قد يحدث من تغـريات ومخـاطر مـستقبلية املرتبطـة بأنـشطة نوييلوفيام 

وذلـك عـىل سـبيل  -  يفرتض عظم تأثرياتها عىل تغيري القيمة الحالية للمرشوعوالتي استثامريمرشوع 

 :املثال ال الحرص

 :يةنئتاما مخاطر :أوال

 :كر منها ميكن أن ينجم عنها تغريات نذالتيمثل تغري سياسات البنوك 

 أسعار الخصم -1

 الضامنات املطلوبة -2

 أسس وقواعد منح التسهيالت االئتامنية -3

 . دمجها مع أخرىأو إعالن إفالس بعضها أو آلخر أو لسبب املرصيفتدىن معدالت كفاءة الجهاز  -4

  ومن األمثلة عليها،ية قوميةاقتصاد مخاطر :ثانيا

  معدالت التضخمارتفاع -1

 انخفاض سعر العملة الوطنية -2

 وارتفـاع سـحب املـدخالت مـن البنـوك يف توسعية تـسبب التفاقية نقدية أوباع سياسات مالية تإ -3

 . النقدية فيهاأسعار الفائدة عىل القروض نتيجة النخفاض العرض من الودائع واالحتياطات

 عامليـة طاحنـة مـثلام أوعجز عدد كبري من املرشوعات عن سداد القروض نتيجة ألزمـات قوميـة  -4

 . مرصيف 2011د يناير حدث فيام بع

 : ومن األمثلة عليها: مخاطر أمنية وسياسية:ثالثا

  الضابط لها األمني األداءأحداث الشغب والتخريب وانتشار الجرائم مع ضعف  -1

 يطبق فيها كالتحول عىل سبيل املثال الذي للدولة وتغيري نظامها الشامل الجذري السيايسالتحول  -2

 . العكسأو الرأساميلم  النظاإىل االشرتايكمن النظام 

ــة  -3 ــل املــنظامت الدولي ــز التقيميــى مــن قب ــدويلمثــل صــندوق النقــد (التحي ــدويل والبنــك ال  )ال
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 عـىل يئ التأثري الـسيف مام يتسبب التدين بلد ما وإعطائه درجات تقييميه بالغة يف املرصيف ضد الجهاز 

 .إمكانياته وتعمالته

 القيمـة أسـلوب حالـة اسـتخدام يفلحسبان ليس فقـط  ايف أخذه يفوهذا العنرص بالغ األهمية  

 يف خاصـة ،األخـرى جميـع الوسـائل التقيميـة يف االسـتخدام يفً أيـضا لكـن ، تقيـيم املـرشوعيفالحالية 

 . جزء الحقيف سيتم توضيحه الذي خاميس الأو الرباعيالتحليل 
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 الفصل الرابع

 التخطيط االسرتاتيجي 

 وبعض املفاهيم ذات الصلة 

 

 مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأهم العنارص املرتبطة به  1/4

  Strategic Planning التخطيط االسرتاتيجي :أوال

 املخصـصة  أحـد األدوات املنهجيـةاختياري الطابع يتم من خالل اقتصاد تحلييل إداري وأسلوبهو 

رص واملتغريات الخاصة إلعداد وصياغة رؤية موضوعية قياسية تنبؤية شاملة حول بعض املفردات والعنا

 وتنفيـذ أفـضل القـرارات والـسبل املمكنـة لتنفيـذ أنـشطة املـرشوع اتخـاذمبرشوع ما وذلك من أجـل 

 .وأهدافه والتخصيص األفضل للموارد وتوزيعها بني استخداماتها املختلفة

  : أهم العنارص التي يقوم التخطيط اإلسرتاتيجي عليها:ثانيا

  :Object الهدف -1

 من إقامة املـرشوع األوىل الرئييس الذي ميثل األولوية ) األهدافأو(ال من تحديد الهدف فالبد أو

 وعـادة مـا يـصلح .)الـخ.. . هدف تكسبي وتحقيق أكرب قـدر ممكـن مـن األربـاح،مثال هدف تطوعي(

 .  طبيعة املرشوع وتوجههعىل للداللة ًأيضااستخدام هذا الهدف كمؤرش 

 تحديـد  كـام ميكـنسـايس، األهـداف الفرعيـة املكملـة للهـدف األ يتم تحديد مجموعـة،وباإلضافة

 البـسيطة للمـرشوع محـل التخطـيط ولتوجهاتـه أومجموعات أكـرث تفرعـا وفقـا للطبيعـة التـشابكية 

 . املرتبطة بهولألنشطة
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ولـه  -  رفـع كفـاءة األداء املهنـيإىلا أساستمثل يف مركز تدريبي يهدف  مرشوع قومي ي:وكمثال

 التوسع يف مجال التدريب التحوييل كأحد وسائل التعامل 1- مكملة من األهداف وهي رىأخمجموعة 

 زيـادة يف حجـم العاملـة وتحـسني 2- .الفاعل مع بطالة العـاملني نتيجـة لتنفيـذ سياسـات الخصخـصة

 تحـسني نوعيـة 4- . القـومينتـاجية من أجل زيادة حجم اإلنتاج زيادة معدالت اإل3- .الدخل للعاملني

  . الخدمات املقدمة من قبل ملشاريع ذات الصلةأونتجات امل

 مجموعة ثانية ألهداف تحتل مكانة تالية لألهداف الفرعية لكنها مازالـت تتطلـب إضافةوميكن 

 ؛ زيادة فرص التمكن من استخدام التقنيات املستحدثة1- :الهتامم بتنفيذها ألهميتها غري املبارشة مثل

 زيـادة معـدالت 3- ؛ي برشي ذي أهمية نسبية خاصةإنتاجالشباب كمورد  التوجيه األفضل لطاقات -2

 .الرفاهية واملنافع التي يحظي بها املجتمع املحيل

  :Mission الرسالة -2

تقرتب كثريا يف معناها مع كلمة الهدف السابقة مع اختالفات تـربر إدراجهـا كعنـرص مـستقل يف 

 .إطار املخطط االسرتاتيجي

ة التي يعلن املرشوع عن قيامه بها من خـالل إنجـازه لنـشاطه ساسيي املهمة األفالرسالة هنا تعن

ي يفيـد إصـالح أوتوجيهي  بعمل صالح وإيجايب ذي دور أو وعادة ما ترتبط كلمة رسالة بنشاط .املعلن

 يالنبـ أو دعـوة الرسـول : بكلمة الرسالةففي الديانات املختلفة يقصد -  يتم توجيهه إليهم للغريأوالغري 

وفيام يتعلـق باملـرشوع  - يةإصالح ما يتوخاه من نرش أفكار مبعنى )املصلح( كام يقال رسالة ، قومهإىل

 تجاه املجتمع املحيط أوتجاه العاملني لديه  - مثال - فقد يقصد بالرسالة املرتبطة مسئوليته االجتامعية

وصيله للغري مـن مامرسـة نـشاط مـا  املرغوب يف تى املغزًأيضاوقد يقصد بالرسالة  - به واملتعامل معه

 ولكـن الرسـالة ،)رعايـة املـسنني( فالهـدف املحـدد هنـا هـو - قبل مثل تنفيذ مرشوع لرعايـة املـسنني

 التي يتضمنها النشاط املعني هو رعاية فئة مهملة من املجتمع وكفالة العيش الكـريم كنـوع اإلنسانية

 . وقت الشباب والصحة ما أدوه من أدوار تجاه مجتمعهمعىلمن الشكر لهم 
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 ميكن أن يكـون تقـديم سايس الهدف األ،)ثانوي - إعدادي - ابتدايئ( مدرسة تعليمية ،ومثال آخر

لتلك املراحل العلمية الثالث وقـد اعتـرب  - الخدمات التعليمية املالمئة ومنح الشهادات العلمية املواكبة

 .هدفا ألنه ميثل موضع النشاط املحدد

 وإقامـة رحـالت ترفيهيـة وإقامـة ، فرعيـة مثـل تقـديم وجبـاتأخرىهداف وممكن أن تعرض أ

  .كل منها يعترب هدفا ألنه ميثل موضعا محددا للتنفيذ. .مسابقات علمية دورية

النـىشء إعـداد " يف عـدة عبـارات مثـل أوأما الرسالة يف تلك الحالة فـيمكن أن تتمثـل يف عبـارة 

 "  صالح بالدولة ستقبلية والقيام بأدوارهم املطلوبة كمواطنني تحمل مسئولياتهم املعىلليكونوا قادرين 

 ".. قوية العلمي والديني والرتبوي والصحي لعقول إبداعية صحيحةاإلعداد"وممكن أن يقال 

  Mission Statement صياغة الرسالة

 ،لة ذات الـصواملبـادئ والقـيم ، والرسـالة نفـسها، الرؤيـة:تتكون الرسالة من ثالثة عنـارص هـي 

 / ه1416،جـون مـارش( تصاغ معا يف شكل موحـد متكامـل أووميكن أن تتم صياغتها كل بشكل منفصل 

 : النحو التايلعىل وميكن إعادة توضيح معني كل من تلك العنارص .)38 ص،م1996

 ويفـرتض هي تصور أو تخيل يعرب عن الغاية املثيل التي ترغب املنظمة يف تحقيقها: Visionالرؤية  -أ  

 توضع بشكل فيه إبداع وابتكار وجديد واآلن تكون روتينية التـصور أو متـشابهة مـع الـرؤى أن

 .األخرى للمشاريع األخرى الن تلك الرؤية متثل يف حد ذاتها عنوانا مميزا للمرشوع املتبني لها

سائل من الو تحقيق الغاية املستهدفة وهي تتكون من العديد إىلمتثل الطريق : Missionالرسالة   -ب

 .االجتامعيةولكن ال يجب أن تستبعد التغيريات التكنولوجية، والسياسية، والظروف 

ــادئ -ج ــيم واملب ــه : الق ــد املوج ــرشوع، واملرش ــلوك امل ــاس س ــل أس ــى متث ــا -وه ــشطته- أخالقي   ألن
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املـصداقية أو وهي التي متثل مفتاح اإلدارة الفعالة بحيث يراعي فيها مؤرشات ذات الصلة مثل  

، واالتصال املفتـوح، وتنميـة افية واإلتقان والعدالة واالنتامء واحرتام اللوائح والقوانني، واألمانةالشف

 ).أداء املسئولية االجتامعية تجاههم(جميع العاملني 

 )42 ،41صاملرجع السابق (ما تقدم   صياغة الرسائل وفقعىلومن األمثلة 

  للتدريب واالستشارات) س(الرشكة:  

تتم عن طريق تشجيع املشاركة مع ) س(ة الحياة ورفاهية األفراد العاملني يف الرشكة إن زيادة جود

 . واالستثامر يف التدريب والتعليم وحب املغامرة،اآلخرين

  س(قسم الجود الشاملة داخل الرشكة(:  

 .خلق ثقافة ذاتية دامئة للتحسني املستمر داخل املنظمة -

 .لة مع عمالء وموردين الرشكةإعداد مشاركات فعالة للجودة الشام -

  حول بعض الصياغات املرتبطة بأنشطة املرشوعات أخرى أمثلة :ثالثا

 تتـاح حتـى )يف إعـداد البـورجر( ومل يقال هنا مـثال :"نكون أفضل وأرسع مطعم ":رؤية ماكدونالدز -1

 . كالبيتزا والسلطات واملثلجاتأخرىالفرصة لتقديم أشياء 

الـرشكة  وتتميـز ."متعـة تطبيـق التكنولوجيـا لخدمـة الـصالح العـامأن تجـرب  ":رؤية رشكة سوين -2

 باألحـدث بعـد  ودامئا تـستعني بالجديـد وتـستبدله،بالفعل بأنها دامئا التجديد ملا تطبقه من تقنيات

 ثـم قامـت ، الفلويب ديسك الذي كان ميثل وقتها اخرتاعـا ثوريـاإنتاجفمثال بادرت ب - فرتات وجيزة

 . سوين الذكية بعد رشائها لرشكة إيركسون هواتفإنتاجمؤخرا ب

 أما مهمة الـرشكة Refresh the world" إنعاش العامل  " : تتمثل يف عبارة بسيطة:رؤية رشكة كوكاكوال -3

mission فتتمثل يف توضيح كيفية توصيل وتحقيق حالة االنتعاش املرغوبة للعامل بتقدم مـرشوبات 

 .ت تخلق الرغبة يف اكتساب تلك الحالةباردة متنوعة متميزة الطعم وعرض إعالنا

 ومهمـــة تلـــك، "إتاحـــة وســـائل انتقـــال تناســـب جميـــع الطبقـــات ":رؤيـــة رشكـــة ســـيارات -4
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 صيانتها وقطع غيارهـا، إمكانيات تتوافر ، صناعة موديالت منخفضة التكاليف سهلة االستخدام: الرشكة

  .مع فتح أسواق تغطي جميع املناطق مببيعاتها وبخدماتها

  )بعض املصفوفات األكرث شيوعا يف االستخدام(آليات تحليلية للتخطيط االسرتاتيجي  2/4

 الـربامج  بعـضها يف تحليـل وعـرضأوهناك العديد من األسـاليب التـي ميكـن اسـتخدامها وحـدها 

 ،ًة التي تم التنويه إليها تـوا وهـي أهـداف املـرشوعساسي ضوء الركائز األعىل اإلسرتاتيجيةواملخططات 

 :ما ييل  ومن تلك األساليب التحليلية لذكر، املعلنةواملبادئ والقيم ، والرسالة،ؤيةوالر

 )القوة، الضعف، الفرص، املخاطر( التحليل الرباعي :أوال

)SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats  

الرباعي وكلها  التحليل )آلية( أو التحليل الرباعي )مصفوفة( أو ، رباعي)تحليل(وميكن أن يطلق عليه 

 حد كبري حـول املـرشوع إىل ة من أجل تقديم صورة تقسيمية كافيةأساسي استخدام أربعة متغريات إىلتنتهي 

 .بهدف استخالص القرارات الصائبة بشأن تحديد وضعه التنفيذي

 . هذا بالتفصيل يف جزء الحق منفردوسوف يتم رشح

  التحليل الخاميس:ثانيا

 Strength, Weakness, Oportunities, Threats, Challenges (SWOTC)  

السابق ذكره تـوا وعادة ما تبدل كلمة املخاطر بكلمة التحديات بحيث تعرب عن التحليل الرباعي 

 لكـن بالتأمـل يف معنـي كـل مـن . والتحديات، الفرص، الضعف، القوة: املتغرياتإىلإشارة  SWOC بالرموز

 تأكد لنا أنهـام كلمتـان تختلفـان يف،املعنـي ومـن الخطـأ اسـتخدامها )تالتحديا( و)املخاطر(الكلمتني 

 ومن أجل هذا فضلنا أن نعرض مصفوفة خامسية لتأدية نفس الغرض التحلييل االسرتاتيجي ،كمرتادفات

 مـن معـان )التحـديات( و)املخـاطر(لكن بأداء أفضل ألخذها يف االعتبار ما تتضمنه كل مـن الكلمتـني 

 تلك الصورة عىل التقرير املقدم بناء إىل بحيث يضيف هذا قوة األخرى كل عن يفف ذات دالالت تختل

 .التحليلية املقرتحة
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  Pest Analysis  تحليل بيست:ثالثا

 أي مـرشوع عـىل دراسة بعض العنـارص الخارجيـة التـي يفـرتض تأثريهـا عىلوذلك التحليل يركز 

 .Technology التكنولوجيا أو والتقنية Societyجتمع  واملEconomics قتصاد واالPoliticsوهي السياسة 

 . عرض مزيد من التفاصيل املخترصة حول هذا املنهج التحلييلًأيضاويف جزء الحق سيتم 

  نصيب النموأو مصفوفة حصة أو تحليل :رابعا

 Growth- Share Analysis or Matrix  

 بوسـطن ومـصفوفة )محفظة املنتج(ظة تحليل املحف  مسميات أخرى مرتادفة مثلًأيضاويطلق عليه 

 املـرشوع محـل  فحـص املركـز النـسبي ملنتجـاتعـىل ويقـوم التحليـل . الحـصة/تحليل مصفوفة النمـوو

 درجة منو :تني كمعايري للتقسيم هامأساسي ركزتني عىلالتقسيم ومركزه التسويقي مقارنة بأقرانه ويقوم 

 وذلـك مـن خـالل مـصفوفة ،تج يف السوق التنافيس، حصة املن)سوق السلعة املنتجة باملرشوع(السوق 

رباعية يوضح كل منها حالة ونتيجة تنموية وتسويقية محتملة لكل ما ينتج يف املرشوع املعني وهو ما 

 .سوف يتم توضيحه تفصيال فيام بعد

  Experience Curve تحليل منحني الخربة :خامسا

 التـيواملهـارات ض أنـه كلـام زادت الخـربات  حيث يفـرت، الكبرينتاج فكرة وفورات اإلعىلويقوم 

 . الكبرينتاج كلام زادت فرص االستفادة بوفرات اإل،تدير املرشوع وأنشطته

 اإلدراكية املعرفة أو تحليل التنظيم اإلدرايك املعريف :سادسا

 Cognitive- Mapping  

فقـط لـذا يعتـرب  بطريقـة غـري مبـارشة ختيـاريستخدم للمساعدة يف قياس عمليات التحليل واال 

 .ا يف عمليات التحليل االسرتاتيجي املستهدفةأساسيمنهجا مساعدا وليس 
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  Risk- Analysis  تحليل املخاطر:سابعا

يستخدم لتتبع ولتقييم مواضـع التـشكك بطريقـة منظمـة مـن أجـل دعـم عمليـات قيـاس أداء 

 .املرشوع

  Scenarios Development  تحليل تطوير السيناريوهات:ثامنا

 من أجل تقييم عوامل الشك وعدم التـيقن لكـن يعيبهـا عـدم الدقـة الكافيـة يف ًأيضاويستخدم 

 .طريقة التحليل واستنباط النتائج لصعوبات قياسية كثرية

  System Dynamics وتحليل مناذج النظم املتغرية Corporate Model  تحليل منذجة التعاون:تاسعا

 والتكــاتف التعــاويناد منــوذج منهجــي لتحقيــق العمــل تــستخدم مثــل تلــك التحلــيالت يف إعــد

 . املرشوعيف املهنيوالتواصل 

  Capital Investment Appraisal  تحليل تقسيم استثامر رأس املال:عارشا

 .ويتبع هذا التحليل من أجل قياس األداء املايل للمرشوع وفقا ألهدافه املالية

  Analytical Hierarchy  التحليل الهرمي:الحادي عرش

خـالل مـن   فكرة تحليل وتقيـيم األداء كأولويـات أكـرث تالؤمـا مـع أهـداف املـرشوععىلويقوم 

 . ويدون عىل قاعدته األقل أهمية، أهميةاألكرث يرتبع عىل قمته هرمي شكل يفتصنيفها 

  Evaluation Matrix  مصفوفة التقييم:ثاين عرشال

ألداء وتحليــل درجــات التفــاوت بــني تطبــق مــن أجــل تقــسيم وقيــاس األهــداف ومــستويات ا

 .املستهدف واملتحقق بالفعل

  Attitude Analysis  الحالةأو تحليل املوقف :ثالث عرشال

 األداء املختلفة وتقييم مستويات األحوال من خالل تتبع ؟"ماذا لو ": السؤالعىل اإلجابةمحاولة  

 .بديلة مواضع متباينة تساعد عىل استخالص سيناريوهات تقييمية يف
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 :رشح موجز لبعض مصفوفات التخطيط االسرتاتيجي  3/4

 يـشيع ً اآلليات التـي تـم عرضـها تـوا كوسـائل تقـسيمية وتحليليـة)بعض(يف هذا الجزء يتم تناول 

 لكنها مع هـذا تـصلح للتطبيـق ،استخدامها يف مجال التخطيط االسرتاتيجي خاصة يف مجال علم اإلدارة

 أن يـتم عـرض تفـصييل واف للتحليـل عـىل ،ي املتخـصصقتـصاديـل االكوسائل تحليليـة داعمـة للتحل

 يف فـصل تـايل مـستقل ألهميتـه التطبيقيـة البالغـة يف التحليـل )الربـاعي(الخاميس والشامل للتحليـل 

 إن املدقق يف مكوناتـه ويف آليـة حتى ،التحليالت التقييمية العلمية بل ويف كل أنواع ،واإلداريي قتصاداال

 رائـع يف تقيـيم الـنفس البـرشية واملواقـف واألحـداث ويف أسلوب أنه ميثل قه سيكتشفإعداده وتطبي

 ما شابه كام سيتـضح يف أو العائلية أو اتخاذ القرارات املصريية الشخصية إىلوقت الحاجة  به االسرتشاد

 . بالغ األهمية)اسرتاتيجي(نهاية غرض تفاصيل هذا التحليل الـ 

أهميتهـا  ألهم ما تم إدراجه من آليات سـابقة وفقـا ألولويـات وفيام ييل رشح توضيحي مخترص

 التحليـل باسـتثناء ي املتخـصصقتـصاديف إمكانية تطبيقها يف مجال التحليل اال - النسبية من وجهة نظرنا

 .عداه  فصل تال منفصل ألهميته التطبيقية املتميزة عىل مايف سيتم عرضه الذي خاميسال

  Pestel تحليل بيستل أو PEST Analysis تحليل بيست :أوال

ويستخدم يف تحليل العوامـل الخارجـة والبيئـة املحيطـة واملنـاخ العـام املـرتبط مبواضـع معينـة 

 -  النـشاط محـل التقيـيمأو املـرشوع عـىل ) وجه التحديـدعىلية وتقنية اقتصادسياسية واجتامعية و(

 .PEST من املصفوفة وهو األولوذلك فيام يتعلق باملسمي 

 عـىلخارجيـة   بحث وتحليل تأثريات سـت عنـارصعىل يتم الرتكيز ،Pestelتخدام املسمي الثاين وباس

 والقـوانني ، والبيئـة،والتقنيـة ، واملجتمع،واالقتصاد ، السياسة: وتلك العنارص الستة هي،املرشوع املستهدف

politics, Economics, society, technology, environment, Laws  
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 :لست وعرض بعض املتغريات القياسية التي ميكن أن تتضمنهاا رشح موجز للعنارص وفيام ييل

ــسياسية -1 ــل ال ــال اال:Political Factors العوام ــصاد ويف املج ــز قت ــضل الرتكي ــىلي يف ــسياسات ع  ال

ية صـالح مثل السياسات املالية والـسياسات النقديـة واملـرصفية والـسياسات اإل،ية املتبعةقتصاداال

الخ وبطبيعة الحال فهناك الكثري مام ميكن أن تتـداخل .. .لرضيبية والجمركية والدعموالسياسات ا

 ،ية بـني الـدولقتـصاد مـن الـسياسات مثـل االتفاقيـات االأخـرىتأثرياته يف ذلك املقام مـن أنـواع 

 .الخ....  وسياسات املنظامت الدولية، والقوانني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية،والتجارة الدولية

ي التقييمـي قتـصادا مبواضع التحليـل االارتباط وهي األكرث :Economic Factors يةقتصادالعوامل اال -2

 أسـعار الـرصف ،).. منـو املنـتج نفـسهأو منو حجم املرشوع أوالقومي (املبارش مثل معدالت النمو 

 ، مــضاعف الــدخل، معــدالت التــضخم،)العملــة الوطنيــة بالنــسبة للعمــالت األجنبيــة والعكــس(

 .الـخ.. . متوسط نصيب الفرد من الـدخل القـومي،اإلجاميلاملحيل  متوسط الناتج ،مضاعف االستثامر

ية الدوريـة كتقـارير التنميـة وتقـارير املوازنـة قتصاد بياناتها من التقارير االوميكن تتبعها وتحصيل

 وبقيـة ،ية للبنـوكقتـصاد والنرشات اال،واإلحصاء للتعبئة العامة املركزي ومنشورات الجهاز ،العامة

  .واألجنبية العربية الدوريات

 يف ذلـك املقـام وىلي بالدرجـة األقتـصاد ومـا يهـم التحليـل اال:Social Factorsالعوامل االجتامعية  -3

 واملتغـريات القياسـية املتعلقـة بهـام مثـل التـصحر نتيجـة ،التكلفة االجتامعية والعائد االجتامعي

 النتـشار انتشار وزيـادة األمـراض واألوبئـة نتيجـة ،اعية الخصبة األرايض الزرعىلللزحف العمراين 

 وانتشار ظـاهرة اإلدمـان بكـل صـوره بالغـة ،النفايات الصناعية وتبعرثها وعدم التخلص اآلمن لها

التنوع وليس فقط اإلدمان التقليدي املتعارف عليه وهـو إدمـان املخـدرات ومـا مياثلـه فمـن بـني 

الناجمـة عـن أخطـاء يف تطبيـق مـرشوعات اسـتثامرية معينـة إدمـان  من اإلدمـان األخرىاألنواع 

الفــيس بــوك وإدمــان األلعــاب االلكرتونيــة وإدمــان املــشاهد الفاضــحة نتيجــة للمــشاريع الفنيــة 

 ....الهابطة
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 انتـشار األميـة الدينيـة نتيجـة لعـدم كفـاءة الرتبيـة الدينيـة ًأيـضا األخرى ومن اآلثار االجتامعية ، الخ

 جانـب عـىل ترتكـز فقـط أو وليس من الرضوري أن تكـون كلهـا سـلبية الطـابع : التعليميةباملؤسسات

مثـل ( إقامة املرشوع عىل فبكل تأكيد هناك جوانب إيجابية وعوائد اجتامعية ميكن أن تشجع ،التكلفة

 قـد يحـدث هـذا أو )ارتفاع الوعي الثقايف والتعليمي يف منطقة يستهدف إقامة قرية ذكية يف محيطهـا

 .كثمرة اجتامعية ناجمة عن إقامة ذلك املرشوع

 :تقنيني رئيـسيني نيأسلوب عىلي قتصاد وغالبا ما يرتكز االهتامم اال:Technical Factorsالعوامل التقنية  -4

 واالستخدام كثيـف )أقل وعاملة برشية ،أكرثاستخدام آالت ومعدات (االستخدام كثيف رأس املال 

 مـع املفاضـلة بيـنهام مبـا يـتالءم )واملعـدات لألجهزة وأقل ، البرشية للعاملةأكرثاستخدام (العاملة 

التقنية كثيفة العاملة للحد من مـشكلة البطالـة وال واألهداف والسياسات القومية كتفضيل تطبيق 

 عـىلية التحليلية التي تقوم قتصاد تتالءم والطبيعة االأخرىمينع هذا من االهتامم مبؤرشات تقنية 

املوارد املحـددة والتخـصيص األمثـل للمـوارد وتدنيـة التكـاليف وتعظـيم املنـافع ترشيد استخدام 

 والنـرش مثل الحكومة االلكرتونية( التقنيات االلكرتونية ًأيضا األخرى ومن التقنيات .االجتامعيةخاصة 

 باسـتخدامالتـصنيع  أو والتقنيات التخزينية وتقنيات التـصنيع مثـل تـدوير النفايـات )...االلكرتوين

 . تلك الصناعةيف أوخامات جديدة مل تستخدم من قبل بشكل مطلق 

 مواضع معينة مثل تطبيق عىلي ترتكز قتصاد ويف املجال اال:Environment Factorsالعوامل البيئية  -5

ية واملـوارد الطبيعيـة وآليـات قتـصاد الجغرافيـة االوعـىل ،نظرية التنمية املستدامة وحامية البيئة

 .خدامات املختلفةتخصيصها بني االست

 التـرشيعات عـىلي قتصاد وهي ترتكز يف املجال اال:Legal Factors الترشيعية أوالعوامل القانونية  -6

 القـوانني إىل باإلضـافة.. .وما شابهية قتصادية املنظمة لالستثامرات وللمعامالت االقتصادوالقوانني اال

لعـرض والطلـب والقـانون الحديـدي لألجـور  اي مثل قواننيقتصاد يتضمنها الفكر االالتيية قتصاداال

ــانون  ــل"وق ــالنظم اال... ."إنج ــة ب ــوانني املرتبط ــل الق ــخ ومث ــصادال ــرتاكية قت ــاملية واالش ية الرأس

  .الخ... .واملختلطة
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  ) الحصة/ تحليل النموأو تحليل بوسطن أو( BCG تحليل املحفظة :ثانيا

 ملنتجـات )النـسبي( وفحـص املركـز اختيـار عىلوهو من أدوات التحليل االسرتاتيجي الذي يقوم 

 املركـز عـىل وألسواقه التي يتم ترصيف منتجاتـه مـن خاللهـا وذلـك بـاالعتامد ،املرشوع محل الدراسة

 سـوق باسـتخدام حـصة املنـتج يف الـسوق التـي تتمثـل يف نـسبة مبيعـات منـتج /التنافيس لكل منـتج

 ويـتم ذلـك باسـتخدام املـؤرشات القياسـية ،جـات إجاميل املبيعات يف سوق بيـع ذات املنتإىلاملرشوع 

  :التالية

  .درجة منو سوق منتجات املرشوع عىلكمؤرش معدل منو مبيعات املرشوع  -1

  املرشوع حصة السوق من منتجات عىلكمؤرش جاميل مبيعات السوق إ إىلنسبة مبيعات املرشوع  -2

مـضاعف الـدخل واإليـرادات  عـىلكمـؤرش املرشوع إىل حركة وحجم التدفقات النقدية الداخلية  -3

  .املفيدة يف زيادة االستثامرة املتحقق

 أربعـة أوضـاع مختلفـة عـىلصفوفة تـشمل مـ عـىل فكرة طريفة تقوم عىلوهذا التحليل يقوم 

حـوال ذات صـلة أ تعـرب عـن ،محتملة ألي مرشوع متت اإلشارة إليها مبسميات فرنسية األصـل اللغـوي

) 2( ما سوف يتم رشحه وفقا للمـصفوفة املوضـحة يف شـكل رقـم  نحوعىلمبعاين تلك املسميات وذلك 

  .حيث يتم تقييم كل مرشوع ومنتج حسب مكانة يف تلك املصفوفة
 

  BCGمصفوفة املحفظة ) 2(شكل 

   ضعيف/ قوي   

 Dilemmas  املؤرشات املفتاحية 

 ِّالوضع املحري

]1[ 

Vedettes 

 النجومية

]2[ 
 

Poids morts 

 األوزان امليتة

]4[ 

Vach 

 البقرة الحلوب

]3[ 

ق
سو

 ال
منو

ل 
عد

م
 

 

 اإلنتاج والتسويق للمرشوع معدل 1-

  معدل منو السوق الكيل2-

  املركز التنافيس ملنتجات املرشوع3-

 



 84 الفصل الرابع 
 

 

عالمــة "مثــل  يف الدراســات املختلفــة أخــرى ويطلــق عليــه مــسميات : الوضــع املحــري1- :األولالوضــع 

   حصة السوق ويتسم ذلك الوضع بانخفاض."القطة الربية" و،"الطفل املشاكس"و" االستفهام

  .)حصة منخفضة يف السوق(ق منخفض يتسو -1

 )فيهنتجات  يتم ترصيف املالذيتقصد هنا بالسوق اإلجاميل (ارتفاع معدل منو السوق  -2

 املرشوع يعاين من ضعف املركز التنافيس يف السوق اإلجاملية.  

 وضـعف نتاج ألنه يعاين من ضعف اإل بالوضع املحريأوشاكس ولقد سمي هذا الوضع بالطفل امل

 . الرغم من وجود سوق رسيعة النمو وسهلة االستيعاب ملنتجاته املطلوبةعىلمنوه ومعدالت تسويقه 

أن يقـوم  بقائه يف السوق عىل ليك يحافظ )ِّاملحري(املرشوع يف هذا الوضع فإنه عىل  ،وبناء عليه 

ي قتـصادوبـاملعني اال(يـة نتاج توليفة منتجاته وزيادة عدد الـدورات اإليفامري بالتوسع والتنوع االستث

 إىلل املـرشوع يـ وتحو، زيادة منتجاتـه املعروضـة يف الـسوقعىل مام يساعد )زيادة مضاعف االستثامر

 .)2رقم (الوضع األفضل وهو وضع النجومية 

 الكـيل  فمـع اتـساع الـسوق، هـذاِّحـري واكتفـي بحالـة املِّ وضعه املحـريعىلأما إذا استمر املرشوع 

ه نتاجـثبـات املعـدالت الـضعيفة إل( إليهـا مـع ينتمي التي السوق يف أخرىودخول مرشوعات منافسة 

امليتـة زان  أسـوأ األوضـاع املتمثلـة يف األوإىل سوف تسوء أحواله ويتقهقر وضعه ،)رباحهولتسويقه وإل

 .)4(رقم 

  . األوضاع باملقارنة حيث يتميز بارتفاع حصة السوق وهو أفضل: النجومية-2 :الوضع الثاين

 .)حصة مرتفعة يف السوق( نتاجارتفاع معدل اإل -1

  .رسعة ارتفاع معدل منو السوق -2

 يتمثــل يف ارتفــاع مركــزه التــسويقي التنافــيس )نجــومي( املــرشوع يتميــز بوضــع منــوذجي 

 .ممتازومنتجاته مولدة لألرباح وللمكاسب النقدية ويتمتع بوضع توازين 
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ولقد سمي هذا الوضع بالنجوم ألن املرشوع يتمتع بأرباح كبرية وبتدفقات نقديـة كبـرية داخلـة 

 . والتسويقي والتفوق التنافيس يف هذا املجال التسويقي،ينتاجإليه نتيجة لتفوقه يف كال الجانبني اإل

 وسـائل عـىليادة اإلنفاق  يف زيادة االستثامر ويف زباالستمرار هذا الوضع إن مل يتم دعمه أنغري 

 وضــع البقــرة الحلــوب ألن هنــاك إىل فقــد يتقهقــر ،مــستمرة ومبتكــرة يف مجــاالت الدعايــة واإلعــالن

 تقهقـر يف تتـسبب أن ذات الـسوق وميكـن إىل عمليات الدخول يفمرشوعات جديدة منافسة مستمرة 

 . مكانته وتراجعه خلفها

 وموقف تسويقي قوي لتميز املنتجات وليس كنتيجـة ، ضعيفإنتاج : البقرة الحلوب3- :الوضع الثالث

  .)مثل السيارات الفاخرة(لكن التميز يف منط أو نوع اإلنتاج  الحايللحجم املبيعات 

 .ئي ضعيف وبطإنتاجمعدل منو  -1

  .ارتفاع حصة املنتجات املرشوع يف سوق رسيع النمو -2

اين مـن تبـاطؤ دوراتـه اإلنتاجيـة املرشوع منتجاته مولدة لألرباح وللمكاسب النقدية لكنـه يعـ( 

 .ومع هذا يتمتع مبركز تنافيس قوي الرتفاع حصة يف السوق

ومبزيد من التوضيح، فإن ضـعف وتبـاطؤ معـدل دوران االسـتثامر ومنـوه يف ظـل ذلـك الوضـع، 

يتسبب يف تراجع حجم األرباح املتحصلة وحجم التدفقات النقدية املتدفقة إىل املرشوع عىل الرغم من 

سـارع املـرشوع املوجـود يف  -فـإن . فاع حصته األصلية يف السوق ومن ارتفاع وقوة مركزه التسويقيارت

 توليد مجاالت ربحية إضافية ذات فرص عالية وزيـادة معـدالت النمـو االسـتثامري إىلظل هذا الوضع 

خطوة واكتفـي  وإن مل يسارع وينجح يف اتخاذ تلك ال، األفضل)النجومي( الوضع إىلفيه ميكن أن ينتقل 

 مركـزه التـسويقي التنافـيس القـوي نتيجـة لالنخفـاض التـدريجي يف ًأيـضابحالة الراهن فسوف يخرس 

ه وتناقص حـصته التـسويقية بحيـث يتقهقـر إنتاجالتدفقات النقدية الداخلة للمرشوع، نتيجة لضعف 

 .)4( وضع األوزان امليتة رقم إىلتم ) 1( الوضع املحري رقم إىل

  ويشمل أسوأ األوضاع : يسمي وضع الكلبأحياناو - األوزان امليتة 4- :الوضع الرابع
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 .ئي ضعيف وبطإنتاجمعدل منو  -1

  .حصة منخفضة يف السوق -2

يـة كـام أن حـصته نتاجمن تباطؤ دورته اإلً أيضا  ويعاين، املرشوع منتجاته غري مولدة لألرباح

  .يف السوق منخفضة وبالتايل فهو يعاين مركز تنافيس ضعيف

وهذا الوضع خطر عىل بقاء املرشوع من جميع النـواحي ويتطلـب تغيـريات جذريـة رسيعـة يف 

 زيـادة عـىلاستثامراته كام وكيفا ويف زيادة معدالت منوها وزيادة الحـصة التـسويقية لهـا مبـا يـساعد 

 .األرباح والتدفقات النقدية إليه

  الحالة أو تحليل املوقف :ثالثا

 يف حدوث وضع ما للمرشوع حيث يـتم The Causativeقة بني السبب  التحليل للعالعىليقوم  

 ،!؟ سـؤال مـاذا لـوعـىلاستنباط جانب السبب يف وضع املرشوع بحالته الراهنة مبحاولة إيجـاد إجابـة 

 جانب املسبب أي العوامل التي كـان لهـا دور وتـأثري مـا يف إحـداث ذلـك الوضـع للمـرشوع واستنباط

 عوامل تقييمية قابلة للقيايس والتحليل عىل تشمل أخرى مبصفوفات تحليلية وذلك من خالل االستعانة

 وذلك التحليل يختلف مبدخالتـه .الخ.. .مثل الفرص الخارجية واملخاطر وعوامل الضعف وعنارص القوة

 فيام يتعلق بـذات املـرشوع حيـث تتـداخل اآلثـار ومختلـف ألخرى بل ومن مرحلة ،من مرشوع آلخر

 .ويات واألهدافالوقائع واألول

 يف أحـوال )املـؤثرة( البحـث عـن أهـم العوامـل عـىلوما يهم يف هذا التحليل إذن هـو الرتكيـز  

 أوية ذات الـصلة قتـصاد مثـل الـسياسات اال)املـسبب(ي والتـسويقي نتـاجاملرشوع وموقفه املـايل واإل

لتـأثريات ونـسب تحققهـا يف ام محاولة اسـتنباط أنـواع تلـك ث - الخ.. . تغري األذواقأواألحداث الجارية 

 . وتطبيقاتهاملواضع املختلفة واملراحل املختلفة من أنشطة املرشوع

االكتفـاء بهـذا  يفـضل ،رشنا إليه سـابقاأ التي يحظي بها التحليل الخاميس الذي الكربىولألهمية  

 الفـصل إىلال  واالنتقـ،األخـرى االسـرتاتيجي  التحليـلوأدوات آليات عىلالعرض التوضيحي لبعض األمثلة 

  .التايل لتقديم عرض تفصييل واف وأكرث تركيزا حول التحليل الخاميس املذكور
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 الفصل الخامس

  )SWOT( التحليل الرباعي

 )SWOTC( والخاميس للتخطيط االسرتاتيجي

 

 

 التحليل الخاميس هو مسمي مقرتح مـن قبلنـا حيـث أنـه ميثـل ذات فإن ،وكام تم التنويه سابقا

رباعي املتعارف عليه يف الدراسات املتخصصة مع إضافة عنرص خامس نـري وجـوب إضـافته التحليل ال

ة يف التحليـل ساسـي وليس استخدامه كعنرص بديل ألحد العنـارص األربعـة األاألخرى العنارص األربع إىل

 .التقليدي

 .SWOTCوبناء عليه سيتم توحيد التحليل محـل العـرض هنـا تحـت مـسمي التحليـل الخـاميس 

 الـضعف ،Strength العنـارص الخمـس املمثلـة ملحـور البحـث والتحليـل وهـي القـوة عىلذي يشمل ال

Weakness، الفرص Opportunities، املخاطر Threats والتحديات Challenges. 

 يجـب التحـدث عـن مـا يجـب ، وقبل الخوض التفصييل يف رسد تفاصيل التحليـل املعنـي،بداءة

جل توفري املناخ التحلـييل املالئـم لآلليـة الخامسـية وتـوفري البيانـات اتخاذه من خطوات متهيدية من أ

 . بنوده املتنوعةالستنباطالالزمة 
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 خطوات متهيدية البد من اتخاذها أوال كركائز جوهرية لبناء املصفوفة الخامسية  1/5

 وع محل الدراسة ها باملرشارتباط تحصيل البيانات واملعلومات واملخططات حول املناطق املقرتح :أوال

االسـتثامري  باملنشورات والدوريات واملؤلفـات ذات الـصلة املبـارشة مبجـال النـشاط باالستعانةوذلك  -1

ومـا يعنينـا هنـا هـو املجـال (املقرتح وبالنظريات والقوانني واملناهج التحليلية العلمية املتخصصة 

 لتوصيف كل .ول وفقرات لفظيةجدا وإعداد ،، وتدوين ما يلزم من تعقيبات ومالحظات)يقتصاداال

 تقريـر وصـفي تحلـييل دقيـق وشـامل بقـدر أو بحـث واالنتهـاء بإعـداد. .ما تم تجميعه واستقرائه

 .اإلمكان لكل ما يعتقد أنه سيفيد فيام بعد يف دراسة وتقييم املرشوع ذاته يف املراحل التالية

 .ملدينـة دميـاط  يف إنشاء ظهري صحراوي املخطط االسرتاتيجي املطلوب يتمثلأو إن كان املرشوع ،فمثال

 ، داخليـةى محليـة وكقـر كل ما يـرتبط بـدمياط كمحافظـة وكوحـداتعىل التعرف إىلفعلينا أوال باملسارعة 

 البيانات الدميوجرافية للسكان يف تلك املنـاطق عىل والتعرف ، يضم املحافظات املتاحة لدمياطوكإقليم

يـة وإداريـة ومتويليـة ميكـن أن إنتاجالتحلييل باعتبارهم أهـم قـوي  باالهتامم األوىلباعتبارهم الفئات 

 املـرشوع أهـم سـوق ميكـن أن يتعامـل ًأيـضا وباعتبـارهم ،تتويل تنفيذ املرشوع املستهدف من ناحيـة

 أهـايل إىل حيث يرصف املرشوع بفروعـه املقرتحـة منتجاتـه وخدماتـه واستهالكاا إنتاجاملستهدف معه 

 كلـام أمكـن األوىل منهم بالدرجة نتاج الخامات ومستلزمات اإلعىل يحصل منهم  كام،تلك املناطق أوال

 .هذا

اسـتكامل الـصورة   ومقابالت ميدانية مع األهايل هناك بغرض،إجراء مقابالت املسئولني بتلك املناطق -2

 وأ / األهـايلإقبـايل مـدى عـىل املبـديئ والتعـرف ،املعرفية الصحيحة حول مواضيع االهتامم والتحليل

 . بشأن التطوير املستهدف واملقرر ملناطق إقامتهم املعتادة،عزوفهم

ــرشوع -3 ــل امل ــة لتموي ــة املتاح ــة والتمويلي ــوارد املالي ــول امل ــدأي ح ــل مب ــصوير متكام ــوين ت  ولتك

ــي ــن ، املعن ــد م ــالع الب ــىل اإلط ــاطق ع ــة باملن ــة املرتبط ــدات املحلي ــة وللوح ــصص للمحافظ   املخ
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 أثرياء املنطقة وأبنائها الذين يؤمل منهم املساهمة باملـال عىل والتعرف ،للدولةاملعنية من املوازنة العامة 

 بأي شكل آخر يف استكامل املـرشوع املعنـي كنـوع مـن املـشاركة الـشعبية يف أو بالخدمات أو بالعمل أو

  . بآخرأوإنجاز مشاريع استثامرية تعود عليهم جميعا بالنفع بشكل 

 فعــيل ذات الــدرب ،ي يف تلــك املرحلــة االســتطالعيةقتــصادبــري االإن كــان مــا ســبق ميثــل مهــام الخ -4

 جيولوجيـا ،هندسـة( األخـرى مـن مختلـف التخصـصات األخـرىاالستطالعي تنترش فـرق االسـتطالع 

 كل يف مجال تخصصه من خالل عمل  بحيث يقوم كل مبهامه االستطالعية،)...... اجتامع، زراعة،ومساحة

 . التخصصات والخرباتجامعي موحد لفريق علمي متكامل

  مبدئية إعداد تقارير :ثانيا

بعد استيفاء كل البيانات واملعلومات الالزمة والكافية إلرساء معامل واضحة ودقيقة حـول املنطقـة  -1

 بتقـديم تقـارير فرديـة ، يتم إعداد تقرير شـامل املنـاظري التخصـصية،املعنية واملناطق املتاحة لها

 ثـم يـتم إعـداد تقريـر جامعـي تـستخلص فيـه ،زء منفـصل حدة يف جـعىليعرضها كل متخصص 

 ورئـيس الفريـق مهمـة إعـداد ستشاريالصورة االستطالعية النهائية يف تلك املرحلة حيث يتويل اال

 .هذا التقرير بشكل موحد ومتناسق

 املــدن وألن إنــشاء الظهــري الــصحراوي موضــوع يتبــع الهيئــة العامــة للتخطــيط العمــراين وتخطــيط -2

 هناك لجان مختصة تقوم مبتابعة أعـامل الفريـق وتقييمـه فإن ،)اإلسكانلتابعة لوزارة ا(الجديدة 

معهـم مـن ناحيـة ومـن خـالل إدارة  ) الجهـات املـستهدفةإىل( من خالل النزول امليـداين أسبوعيا

 ثم يتم إجـراء التعـديالت ،التابعة له يسأل فيها كل مختص حول الجزئية ،أسبوعيةحوارات نقاشية 

 ما يتم من حوارات ونقاشات مزدوجة يـتم أولهـا  عىل ضوءالنهايئ شكلها يفة وإعداد التقارير الالزم

 وثانيها بني فريق العمل والجهات املسئولة ، املنطقة ورشكاء التنميةأهايل مع العميلداخل امليدان 

  . بعد أن يستويف كل أركانه املطلوبةإال املبديئوال يقبل هذا التقرير 
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  :صديق واملوافقة تأيت املرحلة األكرث عمقا التاليةوبعد الت

مرحلة إعداد تقرير تـصوري مبـدأي حـول املـشاريع االسـتثامرية املقـرتح إقامتهـا ضـمن مخطـط  -3

الظهـري الـصحراوي ( املنطقة الناشـئة أو ،)دمياط الحالية(املرشوع األصيل سواء يف املنطقة القدمية 

 .وفقا لألهمية النسبية لها مع عرض تلك املشاريع مصنفة )لدمياط

  : فعليه إعداد التصور متناوال العنارص التالية،االقتصادي دور عىلوبالرتكيز 

  :املشاريع املقرتح تنفيذها )أ(

   يف املنطقة القدمية- 

   يف الظهري الصحراوي- 

  )إن وجدت حاجة(إلقليم  امستوى عىل فروع - 

 .)جدت حاجةإن و( الجمهورية ككل مستوى عىل فروع - 

 .)التي يقرتح البدء بتنفيذها ألهميتها النسبية األعىل(قامئة باملشاريع ذات األولوية ) ب(

  :حولإعداد جداول شاملة تشمل تفاصيل أكرث تخص املشاريع ذات األولوية وكتابة تصورت ) ج(

 للمرشوع   الهدف الرئييس-

  )الطويل - املتوسط - ريالقص( املدى عىل            الفرعية للمرشوعاألهداف

  إن وجدت أخرىأهداف 

 

 .)كام تم التوضيح سابقا( الرسالة -

  )كام تم التوضيح سابقا( الرؤية -

 .)وفقا ملا تم ترشحه سلفا( التكاليف املتوقعة -

 ) الخ...دفعة ثانية - أوىلدفعة ( دفعات عىل -  دفعة واحدة:مصادر التمويل -

الفريـق   املوضـوع مـن قبـل أعـضاءاملبـديئ يـتم عـرض التـصور ،وقـعمن خالل زيارات ميدانيـة للم -4

ـــصادي ـــة خاصـــة مـــن يؤمـــل مـــشاركتهم ودعمهـــمعـــىل وغـــريه االقت ـــاطق املعين   أهـــايل املن

  وتـــتم مناقـــشتهم يف التـــصور املوضـــوع مـــن خـــالل حـــوارات تفاوضـــية تـــستلزم ،للمـــرشوع

ــل  ــإىلالتوص ــكل يحظ ــضل ش ــسئوى أف ــسكان وامل ــن ال ــة م ــول األغلبي ــون بقب ــذين ميثل  لني ال
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 تـم الـذي للتقريـر النهـايئ الـشكل عـىلوبعـد التـصديق  - الفئات املعنية واملستهدفة من إقامة املرشوع 

 تـصديقهم عـىل للحـصول اإلسكان املسئولني بوزارة عىلم عرضه تيف بواسطة الفريق من قبلهم إعداده

 مؤقتـا حيـث تنـشط الفـرق قتـصاديااليتوقـف دور  -  تـم التـصديقفـإن ً.أيـضا التقرير املـذكور عىل

العلميـة  و إلجـراء املـسموح والفحوصـات واالختبـارات الجيولوجيـة والبيئيـةاألخرىالتخصصية الفنية 

 وهي مرحلة بالغة األهمية . والتنفيذ املخطط سابقالإلنشاءالالزمة للتأكد من صالحية املناطق املختارة 

 يف ما يعـرض مـن تقـارير تاليـة أوء فنية قد تنجم عنها والخطورة لضخامة تكاليفها ولخطورة أية أخطا

 .حولها لذا تطول تلك الفرتة بشكل نسبي

  التقارير النهائية إلعداد خطوات متهيدية :ثانيا

 أو يقوم الخبري ، املتكاملستشاري داخل فريق العمل االاألخرى أعامل كل التخصصات انتهاءوبعد  -1

 ما كتبه مـن تقريـر تـصوري موثـق إىل ويضمها األخرىارير ي بتجميع كل التققتصاد االستشارياال

 ومن قبل الفئات املمثلة ملواطني املنـاطق ، من ناحيةاإلسكانبتصديقات الجهات املسئولة بوزارة 

قبل وبعد اسـتكامل أعـامل التخصـصات من املوضوعة  ويعيد استقراء جميع التقارير ،محل الدراسة

  .ة وجيولوجية واختبارات للرتبة وغريهاهندسي العملية من مسموحات األخرى

 أكـرثي قتـصاد يـصبح اال،ومن خالل استقراء تحلييل دقيق ومقارن بني كل التقارير األولية املقدمة -2

 تقـديم مـصفوفة عـىل أداء دوره التحلييل النهايئ يف إعداد تقارير نهائيـة تـشمل يف ،خربة ومقدرة

 بعـد تقـديم صـورة تعريفيـة ،ويص بالبـدء بتنفيـذهاالتحليل الخاميس للمشاريع ذات األولوية املـ

 وتقـدير لتكـاليف كـل ، والرسائل املرتبطة بهـاوالرؤى ،بتوصيف لتلك املشاريع من ناحية أهدافها

منها وكيفية وفرتات سدادها وكيفية تدبري مصادر متويلها واملبالغ املقدرة مـع كـل مـصدر متـوييل 

 مع تعقيبات لفظية شديدة اإليجاز ،ل توضيحية مالمئةالخ وذلك من خالل جداول وأشكا.. .مقرتح

 .والدقة والتوجه

ــسية يف موضــوعنا الحــايل -3 ــداد املــصفوفة الرئي ــل إع ــه،وقب ــدي ل ــدعم املعــريف التمهي   ، يفــضل ال
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 الــسابق PESTEL أو PEST مثـل إجــراء تحليـل األخــرىبـإجراء بعــض التحلـيالت التمهيديــة املـساعدة 

 وذلك كخطوة هامة من أجل استكامل الصورة النهائية للتقرير الـشامل ،قة يف الصفحات السابتوضيحه

  . ولتوفري البيانات الكافية املتعلقة باملصفوفة الخامسية املستهدفة،حول املرشوع املعني

 املـصفوفة  لتوضيح املقصود بالعنارص الخمـس التـي ستـشملها)نظري( تقديم عرض ًأيضاكام يجب  -4

 أكـرث داخـل أكـرث مـن أو تداخل التصنيفات بحيث ميكن أن يدرج متغـري املعنية وتوضيح إمكانية

 . مربرات حدوث ذلكإىلخانة يف املصفوفة ذاتها برشط اإلشارة 

 البد من مراعاة التصنيف الزمني ملراحل الخطة ولتنفيذها وفقا لطبيعـة كـل مـرشوع ،وأوال وأخريا -5

  :وذلك من خالل الفئات الزمنية التالية

 .أي حال البدء يف التنفيذ مبجرد استالم التقرير النهايئ: دى الفوري املعىل -أ  

اإلنتاجيـة التي تتوافر فيهـا كـل اإلمكانيـات األساسـية الكافيـة إلمتـام العمليـة : يف الفرتة القصرية  -ب

 واإلدارة الكـفء -األدىن  بحـده-كالعاملة والخامات واألجهـزة واملعـدات واملبـاين والطاقـة والتمويـل (

 ...). والرقابة  عمليات القيادة واإلرشافعىلالتنظيم املدرب و

واملعرفيـة  ويف املايض كانت تلك الفرتة تقدر بعام لكن يف عـرصنا الحـايل الالهـث بتطوراتـه التقنيـة

 ميكن من خاللهـا إتبـاع واإلنتاجية املتالحقة، يقرتح أن ال تتعدي تلك الفرتة ثالثة أشهر فقط حيث

واإلمكانيـات بحالهـا مـع إعـداد تقـارير دوريـة تقييميـة وتحديـد الـصعوبات املخطط واملوارد 

 .والثغرات والسلبيات ألخذها يف االعتبار يف فرتات التطوير التالية

 يف أنـشطة هي مرحلة انتقالية تتم فيها االستعدادات إلحداث تطـويرات جذريـة: الفرتة املتوسطة -ج

 التـي تـم حـرصها يف تقـارير التقيـيم واملتابعـة املرشوع من خالل عمليـات التـصحيح لألخطـاء

السابقة وعمليات التجديد والتطوير التقني والتخطيطي والتنفيذي واالستعداد لعمليات توسـع 

ويـتم هـذا ..  محليـا أو خارجيـا-أو إنشاء خطوط إنتاجية جديدة أو الدخول يف أسواق جديدة 

بية املتخصصة ويف تلك الفرتة تكون التكاليف باستخدام الوسائل املناسبة وأهمها الدورات التدري

 .خليط من ثابتة ومتغرية
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وتطـويرات فعليـة  وهي الفرتة التي ميكن من خاللها إحـداث تعـديالت Long runالفرتة الطويلة  -د

 ويف تلـك الفـرتة تـصبح كـل - شاملة لكل املدخالت من عمل ومواد خام ورأس مـال وتنظـيم وإدارة

ومـا بعـدها تعتـرب فـرتات . تتعـدى خمـسة أعـواميف وقتنا الحايل نـري أنهـا ال و. التكاليف متغرية

 . املخاطر التنبؤ وارتفاع عنرصعىلمستقبلية تقوم 

عملـه  االقتـصادي يخـتم بهـا التـي تـأىت الخطـوة الهامـة ،وبعد االنتهاء مـن االنجـازات الـسابقة

 الخمـس الـسابق تشمل عـىل املتغـريات التي خاميس وذلك بعرض مصفوفة التحليل ال،اإلرشادي يالتقييم

 النهـايئ من يهمه األمر بـشأن التقيـيم إىل من أجل تقديم صورة إرشادية نهائية ، إليها فيام سبقاإلشارة

 وهو مـا سـوف يـتم رشح مكوناتـه .تحديد أهم الجوانب املؤثرة عىل وضعه وحالتهوللمرشوع املعنى 

 .التايل الجزء يفبتفصيل أكرث 

  SWOTC املكونة ملصفوفة التحليل الخاميس ةظري للمتغريات الخمساستعراض ن 2/5

  )القوة والضعف( املرتبطة بالتحليل الداخيل لوضع املرشوع نفسه )الداخلية( العنارص :أوال

  ) والتميزواإلبداع للعمل كربىطاقات ( Strengthنقاط القوة  1-

 .والتنافـيس للمـرشوع  التشغييل والتـسويقيويقصد بها مواضع التميز وااليجابيات التي تقوي املركز

 أن لكن مـن األفـضل ، ككيان منفردوغالبا ما ال يكتفي بعرض نقاط القوة كأوضاع مطلقة تخص املرشوع

 كـام ميكـن .األخـرىيتم الرتكيز عليها من خالل منظـورة تحلـييل مقارنـة بأوضـاع املـشاريع التنافـسية 

 لهـم صـفات أنلعـاملني باملـرشوع بـشكل منفـرد إن تبـني تدوين بعض مواضع القوة املرتبطة ببعض ا

 .نادرة ال مثيل لها يف طاقم العاملني املناظر يف املرشوعات املنافسة

 املوضـوعية  املسئول عن هذا أن يلتـزم باملعـايريعىل البد ،وعند رشح وعرض نقاط القوة للمرشوع -أ  

  :اآلتية األخالقية

  بنظرة إجاملية مقارنة لوضـع املـرشوع بالنـسبة للمـشاريع التأين والتعميق الكايف املصحوب

 . املنافسةاألخرى
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 توحيد املؤرشات واملعايري واملتغريات املستخدمة يف قياس قوة ومتيز املرشوع املعني. 

 قـدر مـن  الدقة اللفظية التامة يف عرض نقاط القوة بأقل قدر من الكلـامت التـي تتـضمن أكـرب

 النقـاط املعروضـة بط هذا بعرض بالغ اإليجاز لرسد مربرات اعتبـار املستهدفة مع راإليحاءات

 .كمواطن قوة للمرشوع

  األمانة التامة يف هذا التقييم واالبتعاد متاما عن املبالغة يف املديح واملجامالت التي قـد تـرض

ــه ــة يفتتــسبب  وباملــرشوع ذات ــه التنافــسية مقارن  تعــرثه نتيجــة الكتــشاف ضــعف مقدرت

 . أقوىأخرىمبرشوعات 

 بعـض العنـارص   تصادفه حاالت قد يضطر وقتها لوضعأني حيث ميكن قتصادمرونة املحلل اال

ذاتها مرة كنقاط قوة وأخري كنقاط ضعف إذا ما أخذت يف االعتبار مناظري مختلفـة للوجـه اآلخـر 

 فمثال قد يتمتع املرشوع مبركز تـسويقي متميـز يف الـسوق مـام يـستنبط معـه متتعـه ،من العملة

 لكـن تبـاطؤ .األخـرىنقطة قوة تتمثل يف ارتفاع مركـز التـسويقي التنافـيس مقارنـة باملـرشوعات ب

 قد يتحقق هذا لـو أو موضع ضعف إىلية لديه قد تحول تلك امليزة يف وقت الحق نتاجالعملية اإل

رشوع  قد تعترب القوة العاملة باملـأو ،استخدمت تقنية جديدة يف زمن تتالحق فيه التغريات التقنية

 متثـل نقطـة ضـعف ألنهـا تتطلـب أجـورا مرتفعـة ًأيضا العمل لكنها إتقانموطن قوة بتميزها يف 

 الذي يتسبب يف ارتفاع أسعار بيع نتاج يف ارتفاع تكاليف اإلأوتتسبب يف مشاكل متويلية للمرشوع 

 . املرشوعإىل مشكلة تناقص التدفقات النقدية الداخلية إىلاملنتجات التي تنتهي 

  : مواطن القوة للمشاريع االستثامرية نذكر اآليتعىل من األمثلة الشائعة فإن ، وجه العموموعىل  -ب

  ملحق بـه موقـف النتظـار ،سهل الوصول إليه باملواصالت العامة(املوقع الجغرايف للمرشوع 

 .)الخ.. . قريب من املشاريع املرتبطة بأنشطته،السيارات

 توافقـه مـع ، أسـعارهكانخفـاض( مع رغبـات املـستهلكني متيز املنتج مبواصفات تتوافق أكرث 

  .)الخ. .األذواق العامة تلبية لحاجات جديدة مل تفلح املرشوعات التنافسية يف الوفاء بها
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 ميتص أحجاما كبرية من العاملة متنوعة املهارات والكفاءات. 

  ي النادرة مثل النانو تكنولوجأويطبق أحد التقنيات الفنية املستخدمة. 

 الكبرينتاجرات اإلويتميز بوف . 

  متـد أخـرى تنمية وتطوير مرشوعات استثامرية عىلتساعد وآنية يتمتع بقوى دفع أمامية وخلفية 

، أو تـدعم وسـيطة تـستعني هـي مبنتجاتـه كـسلع أو ،ية الوسيطةنتاجله حاجاته من السلع اإل

 .العمليات اإلنتاجية والتسويقية الجارية ملرشوعات أخرى

 عـادات إىل  تغيري عادات استهالكية غري مرغوبة وتحويلهاعىل أو خلق طلب جديد عىل يساعد 

 .استهالكية أفضل

 مركز مايل قوي. 

  مركز أبحاث وتطوير مركزيعىليشمل . 

  عالية املهارات والخرباتأوتوافر كوادر مهنية التخصص . 

 إدارة قوية ومتناسقة. 

 وبأسـعار رشاء منخفـضة عـام قـد يـدفع بالعملـة ، محليـانتـاجتوافر املواد الخام الالزمة لإل 

 .األجنبية لو تم استرياد بديلها من الخارج

  الدوليةأو اإلقليمية أو أصحابه بسمعه طيبة يف األسواق املحلية أومتتع املرشوع . 

 امتالك املرشوع إلمكانيات ترويجية غري تقليدية ملنتجاته.  

 وعجـز مـريض غـري ، يف تحقـق األهـدافأور يف األداء قـصو( Weaknesses مكامن الضعف أونقاط   2-

  )مقبول

 ميكـن أن ويقصد بها كل السلبيات واملشاكل ونواحي القصور التي قد يعـاين املـرشوع منهـا والتـي

  . مبا تتحقق معه أهداف املرشوعأو املرشوع باألداء الصحيح الكامل أنشطةتعرقل سري 

  سية تقييميــة معينــة تتمثــل إمــا يف املبالغــة يف إخفــاءوعــرض الــسلبيات دامئــا مــا يتــسم بحــسا -أ  

ـــا  ـــأنها أوله ـــن ش ـــوين م ـــا أو يف الته ـــضخيم صـــورها وأحجامه ـــا وت ـــة يف إبرازه   يف املبالغ

  نتــائجإىل الوصــول ويف جميــع الحــاالت يــصبح رسد هــذا الجانــب غــري دقيــق مــام يتــسبب يف
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 القـائم عـىلسابق رسدهـا بـشأن مـا يجـب  االعتبارات الإىل فباإلضافة ،وبالتايل تحليلية مضللة، 

 ً.أيضا نضيف ،بالتقييم أن يلتزم بها

  يف اسـتقراء )الـرتبص( وتجنـب ،)التخفـي(الحيادية التامة والعدالة واإلنصاف واملوضوعية وعـدم 

 .مواطن الضعف

  عـىل بدقة  الكلامت الكثرية التي تتسبب يف صعوبة الوقوفأوتجنب استخدام األلفاظ املضللة 

العالجي لحلها وملحاولة ع الرضر والضعف التي تتطلب أكرث من غريها رسعة التصويب مواض

الحسنة " االهتامم تذكرا للقول املأثور التخلص التام منها بقدر اإلمكان وإعطاء معالجتها أولوية

فقد يكون املرشوع متميزا يف أشياء كثرية ومتنوعـة لكـن وجـود عيـب " تخص والسيئة تعم

 .ن أن يتسبب يف انهيار املرشوع كلهواحد فيه ميك

 نقاط الضعف الداخلية التـي تعرقـل نـشاط املـرشوع بـل وميكـن أن يتـسبب عىل األمثلةومن   -ب

 :بعضها يف إيقافه

  االتجـار أومثل مشاريع غسيل األموال ومـشاريع تجـارة األسـلحة (مخالفة اللوائح والقوانني 

 .) السلع املهربةيف

 من العاملني باملرشوع وضعف خرباتهمضعف أداء الكادر الفني . 

 النهايـة  الـذي يهـدد يفنتـاجارتفاع األجور املطلوبة للعاملني مام يتـسبب يف زيـادة تكـاليف اإل 

 .بانخفاض األرباح

 ضعف املوارد التمويلية الشخصية واملتاحة. 

  تتطلب وقتا طويالأومتطلبات بريوقراطية وإجراءات معقدة . 

  نتيجـة امعية حيث يتـسبب املـرشوع مـثال يف انتـشار األمـراض الوبائيـة تكاليفه االجتيفباهظ 

 .لنفاياته صعبة التخلص منها بشكل آمن

 محدودية أو غياب األنشطة البحثية والتطويرية والتدريبية. 

 عدم كفاية البنية التحتية الالزمة لتنفيذ أنشطة املرشوع. 

  الخ...سائل االتصال وأو وسائل الدعاية واإلعالن أوضعف وسائل التخزين. 
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 أنـشطة املـرشوع وأحوالـه عـىل املرتبطـة بالعوامـل الخارجيـة املتوقـع تأثريهـا )الخارجية( العنارص :ثانيا

  )الفرص واملخاطر(

أمور نافعة ومرغوب يف حدوثها تحدث بدون مجهود مـن قبـل املنتفـع ( Opportunitiesالفرص   3-

  )بها والفوز اغتنامها إىل ىلكن عليه أن يسع

 .غـري مبـارش أو إفادة املرشوع بشكل مبارش إىلوهي عوامل خارج نطاق املرشوع ميكن أن تؤدي 

   تلك الفرصعىل ومن األمثلة .األخرىوقد ال تحظي بها املرشوعات التنافسية 

 يـة إنتاجتوافر دورات تدريبيـة يف مؤسـسات متخصـصة تفيـد يف زيـادة مهـارات وخـربات و

 .العاملني باملرشوع

 األخرى للمرشوعات ) تسويقيا مثالأويا إنتاج(ف القدرة التنافسية ضع. 

  أجنبيـة للمـشاركة مـع املـرشوعات ولتطـوير أو محليـة كربىتوافر عروض من قبل رشكات 

 .وتنمية أوضاعه

 فتح أسواق جديدة قابلة الستيعاب منتجات املرشوع. 

 وة دفع للمرشوع املعني ذات قأخرىة وإنشاء مشاريع استثامرية ساسيتطوير البنية األ. 

  التوسع التـسويقي الخـارجي عىل مام يساعد أخرىية مع دول اقتصادعقد اتفاقيات تعاون 

 .ملنتجات املرشوع

 ابتـداع تقنيـات جديـدة ميكـن أن تفيـد يف تطـوير أو خامات محلية رخيـصة األسـعار إنتاج 

 .منتجات املرشوع وتخفيض أسعاره

  القوميستوىامل عىلزيادة الطلب الكيل الفعال . 

  وزيـادة فـرتات اإلعفـاءات تتضمن التوسـع يف قاعـدة )رضيبية مثال(إصدار قوانني ترشيعية 

 .السامح يف رد القروض

  وجود إمكانيات تسويقية ضخمة يف مجال منتجـات املـرشوع ومتعلقاتهـا مـام يتـيح فرصـة

 .ي جديد يرتبط بتلك املنتجاتإنتاجإضافة خط 

 تـــسويق منتجاتـــه كثيـــف أو منطقـــة إقامـــة املـــرشوع الرتكيـــب العمـــري للـــسكان يف  
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 املـستفيد منـه مبـا يبـرش بـسوق واعـدة أو منتجات هذا املـرشوع عىلبالفئات العمرية املقبلة 

 .الستيعاب املنتج ولزيادة إيرادات مبيعاته

 املنتج قابل لرفع أسعاره مع زيادة إيراداته ألنه ضعيف املرونة. 

  )واإلحباط ألمور مثرية للقلق أوتعرض للهالك ( Threats التهديدات أواملخاطر  4-

 أو .وهي عادة عوامل غري ظاهرة بوضوح لكن ميكن استنباطها وتوقع آثارهـا الـضارة املـستقبلية

 ضوء تتبع األحـداث والتطـورات ألوضـاع عىل بعض التخمني عىل تحديدها يقوم فإناملفاجئة ومن ثم 

 .فسية املتوقع أن تكون مضادة ومتناقضة مع أهداف املرشوع املعنيالجهات املنافسة ولسلوكياتها التنا

 هنـاك اعتبـارات فـإن ، الرغم مـن أهميتـهعىلونتيجة لتلك الطبيعة شبه املبهمة لذلك العنرص  -أ  

 ي القائم باستباطها مراعاتها واألخذ بها ومن أهم تلك االعتبارات قتصاد االعىلإضافية يجب 

 ستقراء الجيد الذيك للبيانات املتاحة حول املرشوع من ناحية وحول كـل املتابعة الشاملة واال

 .البيئة املحيطة والسياسات واألحوال واملشاريع املتوقع أن تكون لها صلة بأنشطة املرشوع

  ومطلـق  املشاريع االستثامرية بـشكل عمـوميعىل تحديد وتصنيف أنواع املخاطر عىلاملقدرة 

 إرشادية لالستعانة بها يف الخطوة النهائية من تحديـد املخـاطر بحيث يتم إعداد قامئة أولية

 .والتهديدات ذات الصلة باملرشوع املعني

  كشف املخاطر والتهديدات عىل التنبؤية املساعدة اإلحصائية استخدام األدوات عىلاملقدرة 

 املـصادر خاصة غري املبارشة والخفي منها مع توفري البيانات الكافية من أكرب قدر متنوع من

 .للتأكد من مصداقية تلك البيانات

 ـات  التمتع بعالقات طيبة مع اآلخرين خارج املرشوعات وخاصـة املتـصلني مبعـامالتهم مـع الجه

 قبل حدوثها بفرتة كافيـة التي متثل مواضع الخطر والتهديد مبا يتيح فرصة استبصار تلك التهديدات

 .لتجنب صدمات املفاجأة

  للتعامـــل مـــع تلـــك املخـــاطر والتهديـــدات بعـــضها وقـــايئوضـــع ســـيناريوهات بديلـــة 
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 املؤقت لـرسيان اآلثـار الـسيئة املـصاحبة كفـرتة اإليقاف وبعضها عالجي وبعضها ميكنه ، الطبع

 . واالستشفاءصالح املواجهة واإلعىلهدنة واستعادة املقدرة 

 أو بقائـه رشوع وتهـدد املخاطر والتهديدات التي ميكن أن تحدث مـن خـارج املـعىلومن األمثلة   -ب

 :استمرار نجاحه

 املـرشوعات عـىل خطورتهـا مـدى املزيد حولها وحـول عىلللتعرف (ية قتصادالجاسوسية اال 

 .)109 - 102 ص ص ،2003 أكتوبر / ه1424 شعبان ، زينب صالح االشوح:إىلارجع 

  أجنبيةمحلية أو  الطلب عىل منتجات منافسة إىلتغري الذوق العام وتحوله. 

 الـرصف ة الواجب توافرهـا مـن أجـل نجـاح املـرشوع مثـل مـرشوعاتساسير يف البنية األقصو 

آخـر وفـساد املخـزون  إىلالصحي وتوليد الطاقة وهو ما يتسبب يف تعطيل العمل من وقت 

 . املقدمة للمستهلكني كفاءة وأداء خدمات الكهرباءيف حالة القصور يفمثلام يحدث 

 2011ت مثل تلك التي حدثت يف مرص منذ يناير مخاطر أحداث التخريب والفوضويا. 

  أخـرىودول فساد العالقات الدبلوماسية والسياسية بني الدولة املنشأ للمـرشوع مـن ناحيـة 

 نتيجــة بــاإلغالق املهــددة  مــثلام يحــدث بالنــسبة للمــرشوعات الــسياحية،متثــل ســوقا واعــدا

  .الضطرابات العالقات مع الدول املصدرة للسائحني

  لإلفالس نتيجة للعجز عن سداد القروض املستحقة وخدمات الديونالتعرض. 

 قصور خربات العاملني ومهاراتهم مقارنة بأجهزة جديدة ذات تقنيات مستوردة معارصة. 

 إلغاء دعم الدولة للمرشوع بني قامئة اإلجراءات والسياسات املستحدثة. 

 ير والغشية مثل الرشوة واملحسوبية والتزوقتصادانتشار الجرائم اال. 

 تدهور العملة الوطنية.  
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  Challengesالتحديات  -5

كـوجهي  آثـر آىن مـزدوج عـىلوتختلف عن املخاطر والتهديدات السابق ذكرها يف أنهـا تنطـوي  

 املعنـي وتـأيت مـن  يتمثل يف معوقات وعراقيـل وصـعوبات تعرقـل أنـشطة املـرشوع)سلبي( أثر ،العملة

 املواجهة الصحية والتعامل اإليجايب الفعـال مـن قبـل املـرشوع وإدارتـه  يتمثل يف)إيجايب(الخارج وأثر 

 أقـل عـىل أوعوامل نجـاح للمـرشوع  إىلالحكيمة مع تلك التحديات والتمكن من تحويلها من سلبيات 

 . املرشوععىلتقدير التمكن من إيقاف تأثرياتها السلبية 

كل إيجايب يحولها مـن مخـاطر مرتفعـة مقابلة الصعوبات بش - يف هذا املقام - فالتحديات تعني

 . منافع وأوضاع مرغوب فيهاإىل

  : تلك التحدياتعىلومن األمثلة 

  وتلك يتم مواجهتها . سمعة املرشوعإىلاإلشاعات السيئة من قبل الجهات املنافسة بهدف اإلساءة 

مرات وتوضـيح وفضح تلـك املـؤا - مثال -  إيجابيات بعقد مؤمترات ومقابالت إعالميةإىلوتحويلها 

 الجهة عىل وإثبات شفافية املرشوع املعني مبا يعود بالرضر ،الحقائق بأرقام ومعايري ال تقبل الشك

 .اإلشاعاتاملروجة ملثل تلك  املنافسة

 أو هـذا إىل فهي ميكن أن تعترب تحدي لو فطن أصـحاب املـرشوع املعنـي :يةقتصادالجاسوسية اال 

 . منافسيهمإىليانات خاطئة مضللة  لو قدموا بأوكشفوا تلك املخططات 

 لكنـه ،وميكـن اعتبـاره ضـعف - عجز اإلمكانيات املتاحة للتمويل عن الوفـاء مبتطلبـات املـرشوع 

 غـري املـصارف البنكيـة أخرىلو بحث املرشوع عن بدائل متويلية إيجايب األبعاد  تحدي إىليتحول 

 ومـن .عار فائـدة مبـالغ يف ارتفاعهـا أسأوالتي تطالب برشوط تعجيزية مثل الضامنات املستحيلة 

تقوم مبهمة التمويل  ، املشاركة مع جهات إضافيةأو ، ناجحةأخرى الدمج مع رشكة األخرىالبدائل 

 .ويقوم املرشوع مبهمة اإلنتاج

  العنــارص أوويف النهايــة ميكــن القــول بــأن تلــك اآلليــة ســميت باملــصفوفة ألن املتغــريات 

ــصنيف ــدوينها وت ــتم ت ــسية ي ــاتالرئي ــة الخان ــصفوفة رباعي ــري :ها يف م ــة أن غ ــضم خان ــصفوفة ت   امل
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 )الخارجيـة( باملرشوع وكذلك )الداخلية( للمتغري الخامس الذي ميثل موضعا للتأثريات بإضافتناخامسة 

  .كام نوهنا من قبل - عن بيئته

 ثـم ) التحليـل األقـل يف بدايـةعىل( العنارص املذكورة يف أعمدة متجاورة أووميكن عرض املتغريات 

 حيث قد يتكرر تواجـد ذات املتغـري يف أكـرث مـن ،يتم تدوين املتغريات ذات الصلة وفقا للبند املناسب

 آلخـر يجـب رشحـه لـدواعي أو أنـه متعـدد التـأثريات التـي قـد تتنـاقض لـسبب عـىلعمود مبا يـدل 

  :)3(املوضوعية وذلك كام يتضح يف شكل 

  

 للتخطيط االسرتاتيجيمثال للمصفوفة الخامسية ) 3(شكل 

 عوامل داخلية

 Internal Factors 

  نقاط القوة /مواطن

Strengths 

  نقاط الضعف /مواطن

Weaknesses 

التسويق املحيل ↑( عالقات محلية وعاملية متميزة 1

  )والخارجي

 ) املواردإهدار(إدارة ضعيفة وال توجد رقابة كافية  1

 منتجـات عـىلارتفاع متنـامي يف الطلـب الفعـال  2

 املرشوع 

ال يلبــــــي احتياجــــــات الطلــــــب يف الــــــسوق  2

 الخارجي بشكل كاف /املحيل

 منتجــات املــرشوع ضــعيفة عــىلمرونــة الطلــب  3

 ) االيراد الكيل↑(

 ية ضعيفة وسوء تعامل مع العمالء إنتاج 3

 تكاليف اجتامعية مرتفعة تتمثل يف التلوث البيئي 4 هامش ربحي مرتفع 4

 --- 5 ة وفرية مصادر متويلي 5

6 --- 6 --- 
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 عوامل خارجية 

External Factors 

 الفرص

 Opportunities 

  التهديدات أواملخاطر 

Threats 

ـــاءات  1 ـــع الكف ـــة لرف وجـــود مؤســـسات تدريبي

 التشغيلية واإلدارية 

 أعــىل منتجــات أجنبيــة إىلتحــول الطلــب الفعــال  1

 جودة 

كامل العجــز التعــاون مــع رشكــات تنافــسية الســت 2

 ي باملرشوعنتاجاإل

 ترشيعات رضيبية مبالغ فيها  2

 ظهور منتجات جديدة بتقنيات أفضل  3  جودةأقلاملنافسني املحليني منتجاتهم  3

ومنهـا (توافر مرشوعات إلعادة تـصنيع النفايـات  4

 )نفايات املرشوع

 التكـاليف ←↑منازعات قانونية مـع أهـل الحـي  4

 العوائد↓

رشاكة متاحة مع بعض الجهات األجنبية تعاقدات  5

 املتميزة 

 بريوقراطية اإلجراءات  5

 دسائس إلثارة الشغب بني العامل  6 وجود رشكات أمن خاصة قوية  6

 

 ايجابيات 

 داخلية

  داخلية/عوامل خارجية

 Challengesالتحديات 

 عقبات 

 خارجية

  التميز عىلإثارة إشاعات تشكك يف مقدرة املرشوع  1

 محاوالت الرشكات املنافسة لسحب الخربات البرشية من املرشوع 2

  ظهور بوادر ملشاريع تنافسية جديدة تبدو واعدة 3

  تسويقها أو إعادة استثامرها ←تراكم نفايات املرشوع  4

  بريوقراطية اإلجراءات 5

6 --- 
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 تحليالت ثنائية مشتقة من التحليل الرباعي املذكور  3/5

عىل ذات النهج التعدييل للمصفوفة الرباعية حيـث جعلناهـا مـصفوفة خامسـية بإضـافة : أوال

عنرص خامس ذي تأثري مزدوج، وجد يف بعض الدراسات املعنيـة إمكانيـة اقتـصار املـصفوفة الرباعيـة 

 .واقتسامها إىل نوعني منفصلني من املصفوفات

  Weakness/ Threatsاملخاطر / الضعف): Mini/ Mini(مصغرة / مصفوفة مصغرة

وتهدف إىل الرتكيز عىل عوامل الضعف وتفادي املخاطر حيث ترتكز مشاكل املرشوع الفعلية يف املعانـاة 

من نقاط ضعف باإلضافة إىل مخاطر عديدة تهدده من الخارج إىل الدرجة التي تعرض املرشوع لوضع صـعب 

الـخ وإن مل يـنجح املـرشوع يف تحـسني ... التـصفية أو وحرج يهدده باإلفالس أو بالتوقف أو باالنهيار املفاجئ

حالته والتخلص من هذا املأزق املزدوج فقد يواجه خيار الدمج أو التقليص ألنشطته وعملياته أو البيع كلية 

  .الخ.... أو التوقف النهايئ 

 الفرص/ الضعف): Maxi/ Mini(مكربة / مصفوفة مصغرة: ثانيا

Weakness/ Opportunities  

 مـا عـىل وتفاؤلية من سابقتها بشكل نـسبي، فهـي تركـز انرشاحااملصفوفة ذات طابع أكرث وتلك 

 الـتخلص عـىليعانيه املرشوع من عوامل ومظاهر ضعف داخلية يف محاولة إلبرازها مـن أجـل العمـل 

 تقلـيص املـشاكل التـي يواجههـا عـىلمنها من ناحية مع تتبع الفرص الخارجية التي ميكـن أن تـساعد 

 .عاملرشو

 وتكون الفرصـة ، ذلك يعاين مرشوع من قصور يف املهارات املطلوبة بني العاملني فيهعىلوكمثال 

باالستعانة بأحد مراكز التأهيل املهني والتـدريب الحـريف والتعاقـد معهـا مـن أجـل التـدريب الـدوري 

  .لهؤالء العاملني

الوسـيطة  الـسلع أولغيـار  بعـض قطـع اإنتـاجومثال أخر أن يعاين املرشوع من ارتفـاع تكـاليف 

 مـع أحـد املـشاريع ويف تلـك الحالـة تتمثـل الفرصـة يف التعاقـد. .)سيارات مـثال( النهايئ أوملنتجه الكامل 

 تطبيقـا ملبـدأ أعـىل وبجـودة أقـل تلك الوسائل الوسيطة املفتقدة ورشائها بأسـعار إنتاجاملتخصصة يف 

 .تقسيم العمل والتخصص



 104 الفصل الخامس 
 

 

 

  :يل والتعقيب عليها وتقديم املقرتحات املوحدة املبنية عليهااستخالص نتائج التحل 4/5

  رضوريات البد مراعاتها قبل وأثناء وبعد عرض تفسري النتائج :أوال

 ومطابقتهــا مــع املــصفوفة إعـداداتهاإعـادة قــراءة التقــارير بتنـوع تخصــصاتها يف جميــع مراحــل  -1

 .النهائية

 أخـذا يف ،تفـسري النهـايئ وتقـديم املقرتحـات العوامـل الخارجيـة وقـت العـىلمزيد مـن التعـرف  -2

 سـبيل عـىل حـدوث جديـد متطـور يجـب أن يـدرك يف بنـد مـستقل أو ظهور الحتامل /الحسبان

 . التنبيه لدواعي الدقة والشفافيةأوالتحفظ 

 . املصفوفة النهائيةعىلإعداد كلامت مفتاحية تعرب عن النتائج املستنبطة واملقرتحات املبنية  -3

 املـرشوع عـىلة املصفوفة النهائية والتغريات والتعقيبـات واملقرتحـات مـع املـسئولني إعادة مناقش -4

 أو فنيـه أوومع رشكاء التنمية الذين ميثلون العنارص الشعبية الفاعلة يف تقديم مساهامت متويلية 

 إجـراء أوغريها والتأكـد مـن القبـول العـام مـن قبـل مـن يهمهـم األمـر لـذلك املعـروض النهـايئ 

 .الت الالزمة أوالالتعدي

 تحـدث أن الربط املتناسق بني جميع املتغـريات معـا ومـن ثـم ميكـن عىلالتفسري يجب أن يقوم  -5

 مبـدأ عىلتداخالت وتشابكات يف املقرتحات بل والتعقيبات ألن الرتكيز يف تلك الحالة األخرية يقوم 

 . صورة عامة إرشادية حول املرشوع محل الدراسة والتقييم)توحيد(

ذلك التحليل بجدول يسبق إعداده بشكل نهـايئ حـول املـرشوعات ذات األولويـة واملرتبطـة ربط  -6

 اسـتكامل عـىل هامـة تـساعد أخـرىباملرشوع األصيل محل الدراسة والتقييم الذي يشمل بيانـات 

 .الصورة وموضوعيتها بحيث يكون هناك تناغم وتناسق يف كل ما يقال

 أولوية االهتامم واملعالجـة وإعطاءلعنارص محل التحليل  لكل من ا)النقاط(علينا أن نحسب عدد  -7

  . النقاط فاألقل فاألقليفلألكرث عددا 
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  بعض مفاتيح املقرتحات وفقا لنتائج التحليل :ثانيا

 أن أكرب عدد من النقاط املستنبطة تركزت حـول عنـرصي القـوة خاميسإذا كانت نتيجة التحليل ال -1

 والفرص

ستفادة مبظاهر قوة املرشوع وكذلك بالفرص املتاحة التي تزيـد مـن قوتـه  املفاتيح املقرتحة لال

  :هي

 .التوسع يف نطاق حجم املنتج األصيل أو تنويع حقيبة املنتجات -أ  

 ). ناجحة أو تتمتع بأسواق خارجية أو بعالمة تجارية أكرث متيزاأخرىمع مرشوعات (الدمج   -ب

 والجهود والعمليـات بحيـث يـتم كـل األنـشطة فـورا تعبئة كل الطاقات واملوارد(التكثيف  -ج

 ).وبدون تأجيل

  ينصح باملفاتيح املقرتحة .إذا كانت أكرب نقاط تخص عنرصي القوة والتهديدات -2

 ).تنويع محفظة املنتجات بحيث يعوض الناجح منها مخاطر اآلخر(التنوع  -أ  

 جهود جميـع العـاملني عمـال مببـدأ اإلداري أو األسواق التي يتم التعامل معها أو(التوحيد   -ب

 .أمام مجهول منذر) التعاون قوة(

 دفاعيـة بدراسات طارئة أو بإعداد سياسات تـصورية(الطوارئ وسائل مالمئة ملواجهة توفري  -ج

 ). بخرباء متخصصني قانونيني مثالأو باالستعانة

  : ينصح باملفاتيح التالية.نقاط تخص الضعف والفرصأكرب إذا كانت  -3

ــصاالت  -أ   ــشبكات واإلدارات واالت ــط ال ــات (رب ــة لتحــسني نظــم املعلوم ــة والخارجي الداخلي

 ).واقتناص الفرص يف الوقت املالئم

أمنيـة، تدريبيـة، ميكـن أن تكـون مكملـة (التعاقد من الباطن أو املؤقت مع جهات داعمة   -ب

 ).لبعض مراحل اإلنتاج، تسويقية مثل الدعاية واإلعالن

 يف معالجة نقاط استخدامهالتحسني كيفية اقتناص الفرص وكيفية ( موجهة دراسات جدوى -ج

 .الضعف



 106 الفصل الخامس 
 

 

 

  : ينصح باملفاتيح التالية، التحدياتأوإذا كانت أكرب نقاط تخص الضعف والتهديدات  -4

 ).مع رشكات أكرث نجاحا وقوة وفعالية يف النواحي اإلنتاجية أو التسويقية(الدمج  -أ  

 ).بشكل دائم أو مؤقت حتى تتحسن األحوال(إلنتاج أو السوق االنسحاب من حلبة ا  -ب

 ). األجل الطويلعىليف الحاالت امليئوس من معالجتها ال عاجال وال (اإلفالس  -ج

 البـد مـن ربـط كـل النتـائج والتفـسريات واملقرتحـات بأهـداف املـرشوع وبـرضورة ،ويوجه عام 

 .فسد أغراض التحليل األصلية مالئم وإال تتخصيص لفظيتحقيقها مع استخدام عرض 

 أمورنا الشخصية واملعيشية التـي تتطلـب قـرارات عىلتطبيق التحليل االسرتاتيجي الخاميس   5/5

 حاسمة 

 سيتضح له ،ورد من تفسريات وتعقيبات وتوضيحات بشأنه فاملتأمل لعنارص التحليل املعني وملا 

ية التي تتـسبب كثـريا يف حريتنـا وتأزمنـا  أمورنا الشخصعىل حتى موضوعي وسهل التطبيق أسلوبأنه 

 خاصة إن كانت قرارات تقوم عىل املفاضلة بني بدائل تنافسية ،ويف عجزنا عن اتخاذ قرار حاسم بشأنها

 ، اآلخرعىلمعينة كفتاة يتقدم لها أكرث من عريس لكل إيجابيات وعيوب يصعب معها ترجيح أحدهام 

يف قيمتها من منظور  - ظاهريا -  من فرصة عمل تتساوي تسنح له أكرثأووكخريج متفوق تعرض عليه 

ً أيضا وذلك ما ميكن أن يرتبط . أحدهام برشط التضحية باآلخراختيار املتفوق الذي يجب عليه أوالرايئ 

 .بتكلفة الفرصة البديلة التي تحدثنا عنها سابقا

صية الذاتية كبداية املطـاف للتحليـل تحليل الشخ( مرحلة ما قبل البدء يف إعداد املصفوفة التحليلية :أوال

  )البرشي

 التقييميـة باالسـتعانة باملـصادر -  وتدوينها بحياديـة تامـة)النفس( حول )موضوعية(ع بيانات يتجم -1

املختلفة التي تساهم يف تحديد السرية الذاتية والتطـورات التنمويـة والفكريـة والتاريخيـة ومثـال 

 :  تلك املصادرعىل
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ية تضمنت الحديث والتقيـيم للـذات مـن قبـل الوالـدين واإلخـوة واألقـارب مواقف حقيق -أ  

 ......وزمالء املهنة والجريان

ال يقــصد بهــا (شــهادات ووثــائق رســمية وتحلــيالت نفــسية علميــة ملواليــد فــرتات معينــة   -ب

استخدام األبراج التنبؤية املتعارف عليها مثل برج الحوت وبرج األسد، لكن توجد تحلـيالت 

 ).سية علمية قد يصيب بعضها أو يعترب مرشدانف

التتبع التاريخي لألحداث وللمواقف التي مرت بالنفس بكل تنوعاتهـا، وتتبـع ردود الفعـل  -ج

 . تلك األحداث واملواقف وعواقبهاعىلالغالبة 

 ملـا هـو  أسبوع كامل، يقوم املرء بسؤال نفسه عـن طموحاتـه وأهدافـه وتـصوراتهمدى عىل -د

هجه يف الحياة ورسالته التي يريد تحقيقها مع نفسه ومع أرستـه ومـع مهنتـه ويف قادم، ومن

الحياة كلها ثم تدوين هذا يوميا لغرضني أولهام التحقق من مدى استقرار الشخصية وعدم 

 استنباط النقاط الثابتـة التـي اموثانيهترددها أو تذبذبها فيام تقول وفيام تحكم وفيام تريد، 

 . يف املصفوفة املعنية األيام وهي التي سيتم تدوينهامل تتغري عرب تلك

 . معايري محددة لتحديد كيفية تخصيص وتصنيف كل صفة ووضعها يف العمود املالئماختيار -2

 أهميـة هـو ال يهم عدد األعمدة لكن األكـرث. . ثنائيةأو سداسية أو رباعية أوإعداد مصفوفة خامسية  -3

 املرء بأنها كافيـة السـتخراج صـورة واضـحة وكافيـة لإلرشـاد  العنارص واملتغريات التي يشعراختيار

 .تهدف الصحيحسامل

دلـيال الـخ ليكـون . . وعـن معـايري التقيـيم وعـن تاريخـه،هاختيـاركتابة ملحوظات عام تم فعله و -4

 مـدى ومتابعـة  ولدواعي املطابقة املستمرة بـالواقع الفعـيل،مستقبليا لتجارب مامثلة للنفس وللغري

 . هذاعىلت واملقرتحات التي اتخذت بناء صحة القرارا

 وميكن إدماج عنرصي املخاطر والتحدي يف بنـد ميثـل مبـسمي مـشرتك يتوافـق مـع طبيعتهـا ،هذا -5

 .)العقبات(املشرتكة وهو 
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 مناذج لبعض عنارص التحليل وبعض معايري التقييم والقياس : ثانيا

 وميكن اختصارها يف الجدول التايل

  ومعايري تقييم الشخصية البرشيةبعض عنارص: (2)جدول 

 التحديات/ املخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
 م

 ضد من؟ العقبة ملن؟ الفرصة املعيار الصفة املعيار الصفة

قوي  1

 الشخصية

متضارب الترصيحات  مرتدد اقتناع واستجابة اآلخرين له

 واألفعال

ملحب العلم وممكن  البحث العلمي

للمثقف وقوي 

 يةالشخص

افتقاد 

مناصب 

 مرموقة

من أصحاب قرار أقل كفاءة 

 وخربة فعلية

ال يكذب وال يكرث يف القسم  موضع ثقة 2

 الـلـهب

يركز دامئا عىل األحزان  محبط

ويعيشها ويجرب اآلخرين 

 عىل أن يعيشونها معه

املنصب القيادي 

والعمل 

 االجتامعي

وعىل عىل الحساس بأنه ضعيف  حكم خاطئ لقوي الشخصية

بأنه إرهايب وعىل حيح التدين ص

 . بأنه رسيع الغضباالنفعايل

له مهارات ومواهب غري  متميز 3

 تقليدية

يريض الجميع بدون  منافق

استثناء ويقول ما ال 

يفعل وإذا عاهد يخلف 

وعوده وإذا حدث كذب 

 وإذا ائتمن خان

للحساس،لصحيح التدين  العمل التطوعي

 للكتوم، للصادق

انرصاف 

 األصدقاء

ن النكدي والحسود والحاقد ع

 واملحبط
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صحيح  4

 التدين

يتحدث بالدين، ويفعل ما 

 يقوله

العمل  يفيش أرسار غريه غري أمني

 الدبلومايس

+ من عائلة عريقة 

+ محب للعلم + مثقف 

متميز + قوي الشخصية 

 ذيك اجتامعيا+ 

الفشل 

العلمي 

 واملهني

 للمرتدد والغبي والناقل فقط

ذيك  5

 اجتامعيا

قادر عىل التكيف االيجايب 

مع كل الفئات وكل 

 املواقف سيئها وحسنها

يركز أكرث عىل أرزاق  حسود

 غريه

دورات تنمية 

 برشية

رسيع التعصب، 

االنفعايل الجاحد، 

 الحسود

سوء السرية 

وكشف 

 املستور

 للمنافق

يراعي مشاعر اآلخرين أكرث  حساس 6

مام يحرص عىل مراعاتهم 

ملشاعره برغم سهولة 

 )نفس لوامه(رحها ج

النكدي، رسيع الغضب ،  أطباء نفسيني ال يريض وال يشكر جاحد

 املرتدد

تدين فرص 

العمل 

وزيادة 

 الدخل

للغبي، وملن يعاين من قصور 

 يف الخربات املهنية

نادر الحديث خاصة عن  كتوم 7

 اآلخرين إال للرضورة

بطيء االستيعاب  غبي

 ويخطئ فهم الغري دامئا

االنفعايل، الحساس،  ةنوادي اجتامعي

 النكدي
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من عائلة  8

 عريقة

خبري بآداب املعامالت 

 والحوارات واالجتامعيات

رسيع 

 الغضب

انفعاالته وردود فعله 

 مبالغ فيها ومتهور

جلسات توعية 

 دينية

املنافق، الحسود، 

 املنحرف

  

متنوع الحوارات واملواهب  مثقف 9

 خاصة املعريف منها

 السلوكيات يتفاعل مع انفعايل

واألحداث مبيزان حساس 

لكن انفعاالته مربرة 

وغالبا محسوبة 

 ومقصودة

دورات تأهيل 

 مهني

لذوي القصور يف 

الخربات املهنية 

واملحالني إىل املعاش 

املبكر الكتساب خربات 

 تحسينية ملهاراتهم

  

محب  10

 للعلم

فهم كل معلومة متخصصة 

ودائم السعي للتعرف عىل 

تطبيقها الجديد ويحاول 

 عىل نفسه واآلخرين

قصور خربة 

 مهنية

رفض طلباته لاللتحاق 

بعمل تخصيص محدد أو 

 إحالة للمعاش املبكر

    

تيح مفـا" بعنوان 2013 يف مجال التنمية البرشية ومنها كتاب للمؤلفة تم إصداره يف عام  ميكن االسرتشاد باملزيد حول هذا املوضوع باالستعانة بالكتب املتخصصة:ملحوظة

 .املنشور يف ذات مكان النرش للكتاب الحايل" الفكر العقيل باالستدالل باملنظور اإلسالمي
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 الفصل السادس

 الطلب واملرونة 

  تقييم املرشوع عىلوتأثرياتهام 

 

 

 داخلـه ومفتـاح إىل خدماتـه مفتـاح إيراداتـه املتدفقـة أو منتجـات املـرشوع عـىليعترب الطلب 

 فبــدون طلــب مــن قبــل الفئــات ، الــربحإىل تطوعيــا ال يهــدف أو ربحيــا أهدافــه ســواء كــان مــرشوعا

ات البـد مـن أساسـي وهناك .جدوىال يكون للمرشوع أي عىل منتجات أو خدمات املرشوع املستهدفة 

 املـرشوع جـدوىمراعاتها يف هذا املقام من أجل االستخدام الصحيح لهذا الجانب الحيـوي يف دراسـات 

 .باعاوهي ما تتضح فيام ييل ت

 ) دالة الطلب( منتجات املرشوع عىل الطلب عىلة املؤثرة ساسيبعض العوامل األ 1/6

Demand Function  

 حجـم املطلـوب مـن املنتجـات عـىل تقوم نظرية الطلب التـي تتنـاول بعـض املتغـريات التـي تـؤثر :أوال

  :ة هيأساسي افرتاضات عىلاملعروضة للبيع 

فالسلع يـتم عرضـها للبيـع  -  أشكال احتكارية ماأووانني مقيدة حرية البيع والرشاء وعدم وجود ق -1

 . ال تتدخل فيه تنظيامت حكومية وال غريهاFree market حر أومن خالل سوق مفتوح 

 بعـض العوامـل اختيـار مبعنـى ،Citrus Paribus حالهـا عـىل وبقائهـا األخرى ثبات العوامل افرتاض -2

واستخدامها وحدها يف التنبؤ  - سبي لتأثرياتها مقارنة بغريها الكرب النبافرتاض -  الطلبعىلاملؤثرة 

 لعـدم اسـتحالة األخرى منتجات املرشوع مع تثبيت تأثريات العوامل عىلبحالة الطلب املستقبلية 

 .أخذ جميع املؤثرات يف االعتبار دفعه واحدة
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 القـائم فـإن ،ات بعينهـا تحدد أربعة متغـريقتصادوإن كانت دالة الطلب املتعارف عليها يف علم اال -3

 كـل مـرشوع وللمنـاخ  ميكنه تعديل مجموعة العوامل بل وعددها وفقـا لظـروفالجدوىبدراسات 

 . من أجلهجدوى تطوره الذي استدعي إجراء دراسات أوالعام املحيط به وقت إنشائه 

جـل إن دراسة الطلب وتقييم وضعه إزاء منتجات املـرشوع تختلـف يف األجـل القـصري عنهـا يف األ -4

  .الطويل

امتالك القوة الرشائية التـي +  الرغبة يف الرشاء : عنرصينعىل يشمل أنالطلب محل الدراسة البد  -5

 رغبـة خياليـة ال يقبلهـا أو كليهام يصبح الطلب مجرد حلم أووبغياب أحدهام  - متكن من الرشاء

 ضـوء عـىلجات املرشوع  منتعىل وفيام ييل مزيد من التوضيح للطلب وتأثرياته املتوقعة .قتصاداال

 .سبق رسده من افرتاضات ما

  Demand Function دالة الطلب :ثانيا

 األخـرى أسـعار الـسلع ،) س ع (سعر الـسلعة نفـسها (د ) =  س ك (الكمية املطلوبة من سلعة ما  -1

 ميثل املتغري التابع الـذي تتحـدد قيمتـه وتتغـري نتيجـة  سحيث ك) ذ( األذواق ،)ل( الدخول ،)خ(

 وتلـك املتغـريات املـستقلة ،ريات قيم املتغريات املستقلة والتغريات التي تحدث يف تلـك القـيملتأث

املكملـة ( األخرى وأسعار السلع ، سعر السلعة التي ينتجها املرشوع)يف الدالة املوضحة عالية(هي 

لـالزم توافرهـا  والدخول التي متثل القوي الرشائية ا،) كام سيتضح تاليهًأيضاوالبديلة بل واملستقلة 

 وأذواق الفئـات املـستهدف تـرصيف منتجـات ، السلعة املرغوبة بالحجم املطلـوباقتناءمن أجل 

  .املرشوع إليهم

 طبيعة العالقات التأثريية الثنائية بني كل متغري مستقل واملتغري التابع  -2

ع هـذا الـسعر، فكلـام ارتفـ. عالقة طردية:  الكمية املطلوبةعىلسعر السلعة نفسها وتأثريه  -أ  

 .سوف تنخفض الكمية املطلوبة من السلعة املعروضة للبيع والعكس بالعكس صحيح
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 أننا نركز عـىل عىلويوجد أكرث من احتامل وأكرث من حالة مع التنبيه : أسعار السلع األخرى  -ب

ذاتها، لكن الطلب ) األخرى( تلك السلع عىل الطلب عىلالسلع األخرى وليس ) أسعار(تأثري

 .)س(حل الدراسة مازال مرتبطا بالسلعة األصلية محل الدراسة والتحليل م

  كلـام مبعنـى -  تكون العالقـة طرديـة: للمنتج املعني)مكملة( األخرىإذا كانت السلع 

 سوف تنخفض الكمية املطلوبـة مـن الـسلعة املعروضـة ،)السلعة املكملة(ارتفع سعر 

هنـا عـن الـسلعة املكملـة ذاتهـا لكننـا وال نتحـدث (للبيع يف املرشوع محـل الدراسـة 

 .) الطلب من السلعة األصلية سعىلنتحدث عن تأثري تغري سعرها 

  كلـام ارتفـع أسـعار الـسلع : فهذا يعني أنها تنافـسية،)بديلة( األخرىإذا كانت السلع 

 استفادة بسعرها األكرث انخفاضـا )األصلية( السلعة عىل سوف يرتفع الطلب ،)البديلة(

 .العكس صحيحوالعكس ب

 التـي ال تكـون هنـاك حاجـة لهـا مـن أجـل اسـتخدام الـسلعة :أسعار السلع املستقلة 

كـام  -  وال طامطم يستخدم يف طهي وجبة مـا،مثال قطع غيار لسيارة - األصلية فالهي

 ويف تلك . االستفادة من استخدام السلعة األصليةإىلأن تلك السلع ال يؤدي استخدامها 

 : الحالة هناك رأيان

 الطلـب عـىليوجد أي تأثري ألسعار السلع البديلة   ال:)املنظور الجزيئ( األولالرأي  -

 . انتفاع بينهامأو السلعة املعنية النعدام وجود أية عالقة استخدام عىل

ــاين  - ــرأي الث ــيل(ال ــور الك ــري يف :)املنظ ــاه التغ ــا التج ــأثري وفق ــدث ت ــد أن يح   الب

ـــستوى ـــردامل ـــشكل ط ـــعار وب ـــام لألس ـــا الع ـــعار  - .ي غالب ـــت أس ـــإذا ارتفع  ف

  ســوف)كالبقــدونس(  ســنفاجأ بــأن ســعر ســلعة بــسيطة،)كــالبنزين(ســلعة مــا 

ــع  ــضا يرتف ــرية -ً أي ــسلع األخ ــل ال ــة نق ــاع تكلف ــك الرتف ــعر،وذل ــاع س   وألن ارتف

ــــة ــــشعب العامل ــــف ال ــــال لطوائ ــــة االنتق ــــاع تكلف ــــي ارتف ــــزين يعن   البن
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مـن خـالل مـا يقدمـه مـن  - م كـل مـنهم فيقـو، العامـةأوسواء بالوسائل الخاصة 

 ،كالطبيـب يرفـع أجـر الكـشف( بزيادة أسعار مبيعاتـه –منتجات وخدمات تخصه

  )الخ... .وسائقي امليكروباصات يرفعوا أجور التوصيل

 ، سالفة الـذكركام ذكرنا يف االفرتاضاتف : التي متثل القوي الرشائية الحقيقيةIncomesالدخول  -ج

 وتفعيـل ، الرغبـة يف الـرشاء: تحقيق عنرصين متالزمني هامعىل يجتمع  الطلب البد أنفإن

 فإذا كانت هناك رغبة وال ميتلك الطالب قوة رشائيـة .تلك الرغبة بالقوة الرشائية الحقيقية

 وإن كان معه قـوة رشائيـة ، ما يرغب فيهعىليدفعها كمقابل حتمي لن يستطيع الحصول 

 فغالبـا لـن ،ي باحتياجات الطالب وال يتوافق مع رغباتهكبرية لكن املوجود يف السوق ال يف

ويف تلـك الحالـة  -  إذا كانت السلعة عدمية املرونة أي ملحة مثل الدواء املـرإاليتم رشائها 

 .need" الحاجة "  مبرادف مالئم هو desireيتم استبدال كلمة الرغبة 

 )الـدخول الحقيقيـة(ق عليـه ي الـصحيح يطلـقتصاد فالعنرص الحايل باملعني اال،وبناء عليه

real incomes بالحاجة الفعلية أو أي الدخول النقدية املصحوبة بالرغبة real purchases. 

 .وطبيعي أن هناك عالقة طردية بني الكمية املطلوبة وبني الدخل الحقيقي املتاح

 .رة إليها توا السابق اإلشاdesire الرغبة أو needوهي تختلف عن الحاجة :  Tastesاألذواق  -د

 أو كتاب درايس مقـرر إىل أو دواء عالجي ما إىل ما مثل االفتقاد يشء إىل تعني االفتقاد ،فالحاجة 

فهي حالة قد تتوافق مع رغبات الشخص وقد تتعـارض معهـا لكنهـا ) Uniforme( رداء رسمي بعينه إىل

  .ملحة يف رضورة الوفاء بها

 ،تتوافق تلك الرغبة مع الحاجة الفعلية للمرغوب فيه وقد ، مطمع وحلم وطموح وميل،والرغبة 

 .وقد تكون رغبة هوائية غري مقبولة

ــا   ــذوقأم ــرتبط بحاجــة حــسية ال ــو ي ــا أو فه ــصدر عنه ــة ي ــساط بحاجــة معنوي ــرشاح انب  وان
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ِفأذاقها الـلـه لباس الجوع والخوف( :تعاىل انقباضها ويف هذا يقول أو النفس  ْ َ ُْ َْ ِ ُ َ َ ِ َ َ َ  .]112: النحل[ )ََ

 يرتبط الذوق عادة برتبية كل إنسان الثقافية واملعرفيـة والتنـشئة ، والعلوم املعرفيةقتصاداالويف 

 وبالعادات والتقاليـد الـسائدة بـاملجتمع وبوسـائل الجـذب ،والرتبية األرسية والتعليمية واملجتمعية له

 .الخ... ً.أيضا  واإلعالمواإلعالن ومبهارات وسائل الدعاية ،املستخدمة يف عرض السلع

ومن الطبيعي أن تكون هناك عالقة طردية بـني الكميـة املطلوبـة وبـني األذواق فكلـام اتجهـت  

 وكلام عزفـت األذواق عـن الـسلعة املعروضـة ومل ، السلعة املعروضة كلام زاد الطلب عليهاإىلاألذواق 

 .تروقها تلك السلعة كلام قل الطلب عليها

 الكميـة املطلوبـة مـن منـتج عـىل )األكـرب(ستقلة املتوقـع تأثريهـا إمكانية تعـديل املتغـريات املـ -3

ويف  -  وفقا لواقع املناخ العام كام تم التنويه يف البدايـة، باإلضافةأو باإلحالل أو بالتقليل ،املرشوع

 توجيـه الطلـب عـىلأصبح مهيمنا ليس فقـط " الدعاية واإلعالن واإلعالم " هذا املوضوع نذكر أن 

 ومن ثم يفضل أن يدرج هذا املتغـري بـصيغة ، العاملياملستوى عىلً أيضا املحيل لكن املستوى عىل

 .)مرصوفات اإلعالن" أو" تكاليف الدعاية واإلعالن واإلعالم أوقيمة " ية قابلة للقياس مثل اقتصاد

فكلام زادت مرصوفات اإلعالن يتوقع أن تزيد الكميات املطلوبة نتيجـة لتكثيـف عـرض املغريـات 

  .عريفية والجاذبة لرشاء املنتجالت

 : مرحلتنيعىليفضل تطبيق دالة الطلب  -4

  تعــديل أو بــل وقبــل إعــداد التقريــر النهــايئ بــشأن قبــول ، قبــل قيــام املــرشوع:األوىلمرحلــة 

ــا أو ــول املــرشوع مؤقت ــدم قب ــدأو ع ــيام بع ــه ف ــة ل ــاطع ال رجع ــشكل ق ــات -  ب ــرب البيان ــث تعت  حي

  -  الخبـري حـول أفـضل قـرارأو ستـشارياملفاتيح الحيويـة التـي ترشـد اال املتعلقة بتسويق املنتج أهم 

  فالتــسويق يف تلــك املرحلــة يقــصد ، التكــسبإىل ال يهــدف أو إن كــان املــرشوع تطوعيــا حتــى

ـــات  ـــن منتج ـــه م ـــا يقدم ـــالل م ـــن خ ـــه م ـــرشوع وتحقق ـــدف امل ـــق ه ـــة تحقي ـــه إمكاني   أوب
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 تسمي ، ويف تلك املرحلة. املرجوة من إقامة املرشوع للثامر)استجالبية( أو )ترويجية(كوسائل خدمات 

 . املتوقع ملنتجات املرشوع)تحليل التنبؤ بالطلب(تحليالت دالة الطلب بـ 

 باقـة  يـتم اسـتخدام دالـة الطلـب باسـتخدام، مامرسـة نـشاط املـرشوعيف بعد البدء :مرحلة ثانية

 .ق املرشوعجديدة من البيانات التي تصف املتحقق الفعيل كنتيجة لتطبي

 مواضـع الخطـأ والتبـاين مـن أجـل عـىلوميكن االستفادة باملقارنة بني املتوقع والفعيل للوقوف 

 الجـدوى باالستعانة مبكتب دراسـات أوترشيد االستثامر املستقبيل من خالل اإلدارة الداخلية للمرشوع 

 أويف محـل اإلنـشاء  ولـيس )قـائم( ملـرشوع جـدوىاملتخصص لكن يف الحالة األخرية ستكون دراسـات 

 .كبادرة فكرة

وتحقيـق أهدافـه  املرتبطـة باملـرشوع وتـسويق منتجاتـه واإلسـرتاتيجيةية قتصاد الظروف اال:ثانيا

بـل ( القومي قتصادحول اال البد أوال من إعداد دراسة دقيقة محددة املعامل واملعايري واملؤرشات ،بشكل مبارش

 ثم إعداد قامئـة .ً)أيضا باألنشطة خارج نطاق الوطن أوا بالتسويق  العاملي إن كان املرشوع مرتبطقتصادواال

 املـرشوع كجانـب عـرض عـىلية القومية املتوقع أن تكون لها تأثريات معنوية قتصادبأهم تلك املؤرشات اال

 معـدل منـو ، معدل منو الناتج القـومي، معدل البطالة: تلك املؤرشاتعىل ومن األمثلة ً.أيضاوكجانب طلب 

 كل املستويات العامة  الخسائر املتحققة يفأو مؤرش األرباح ، واملكملة،طة داخل املرشوعات املنافسةاألنش

 أو قوي الدفع األماميـة واآلنيـة ،أخرىألسعار املنتجات واملبيعات من ناحية وألسعار الرصف من ناحية 

 .الخ... . األخرى والخلفية بني املرشوع املعني واملرشوعات ،املوازية

سـعيد توفيـق . د& 58،59 ص ،2001 ، سعيد عبد العزيز عـثامن. د:لمزيد انظر عىل سبيل املثالل(

 )13،14 ص ،2007 ،عبيد

 .بإمكانيات تسويق منتجات وخدمات املرشوع  الفرص الخارجية كعوامل جوهرية يف التنبؤ:ثالثا

ــري مــن دراســات  ــا الجــدوىفكث ــز غالب ــالعــىل ترك ــة املرتبطــة ب  حي املحــيط العوامــل الداخلي

  الحـــدود إىل باألحيـــاء املجـــاورة وتـــصل غايـــة تـــصوراتها أو باملكـــان املـــستهدف للمـــرشوع 
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 الحـدود اإلقليميـة التـي تجمـع الدولـة ذات املنـشأ واإلقلـيم الجغـرايف الـذي حتى أوالقومية للدولة 

شمل مـرص كاإلقليم األفريقـي املمثـل لـدول شـامل إفريقيـا الـذي يـ( أخرىيشملها مع مجموعة دول 

-169، ص ص 1997 ديسمرب ، صندوق النقد الدويل:انظر كمثال( )والجزائر وبعض الدول األفريقية فقط

212(. 

 كمواضـع  أكـرب قـدر مـن دول العـاملإىل أنه من الرضوري أن ميتد التطلـع إىللكن البد من االنتباه 

 وهذا عادة ما ،ل الطويل األجعىل كان هذا يتم أن حتىمستهدفة لتسويق منتجات وخدمات املرشوع 

 كمتغري رئييس فاصل وتـصنيفي )الزمن( التي تأخذ اإلسرتاتيجيةيجب أن يؤخذ يف االعتبار يف الدراسات 

 . الطويل، املتوسط، القصري، الفوري: آجال مختلفةعىلبني التحليالت املتكاملة 

   واألجل الطويل وعالقتهام بالكمية املطلوبة وبالطلب،األجل القصري 2/6

  Short Run األجل القصري :أوال

مثـل قـيم ( ميثل األجل القصري الفرتة الزمنية الكافية لتعديل قـيم أحـد املتغـريات املمثلـة للمـدخالت -1

 أقرص مام يسمح بحـدوث تغـري يف قـيم ، لكنها تعترب يف نفس الوقت،)ي ماإنتاجالعاملة يف مجال 

 .يةنتاجكل املتغريات املمثلة لجميع املدخالت اإل

 تكون التكـاليف الرأسـاملية لألجهـزة واملعـدات املـستخدمة يف العمليـة ،ويف خالل الفرتة القصرية -2

 بيـنام ،)بقـرصها( تغريها يف خـالل تلـك الفـرتة املوصـوفة أوية ثابتة لعدم إمكانية تعديلها نتاجاإل

ملستخدم منهام ية ذوي تكاليف متغرية إلمكانية تعديل أحجام انتاجيعترب عنرص العمل واملوارد اإل

زينـب . د( يف األجل القصري حيث توجـد عالقـة طرديـة بيـنهام حتى املستخدم نتاجوفقا لحجم اإل

 .)قتصاد االمبادئ كتاب مل ينرش بعد حول ،صالح االشوح

" وعندما نتحدث عن حالـة الطلـب يف األجـل القـصري بـاملفهوم الـسابق فإننـا نـستخدم مـصطلح  -3

 حيث تتمثل يف جميع التوليفات مـن الكميـات املطلوبـة ،Demanded Quantity" الكمية املطلوبة 

 املمثـل لتلـك ى ذات املنحنـعىلعند مستويات األسعار التي تباع بها سلعة ما والتي تقع جميعها 

 .الحاالت املختلفة من الطلب
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 Long Run The  األجل الطويل:ثانيا

إحداث تعديالت شـاملة لكـل املـدخالت مـن يعرف بأنه تلك الفرتة الزمنية التي ميكن من خاللها  -1

 ففي تلك الفرتة تصبح ، وبالتايل. وتنظيم)أجهزة ومعدات وموارد متويل(عمل ومواد خام ورأسامل 

 .كل التكاليف متغرية

 منحنـي محـدد عـىل وال نظـل مـستقرين ،)الكمية املطلوبـة(ويف تلك الحالة ال نستخدم مصطلح  -2

 )الطلـب( لكن يتم استبدال هذا مبصطلح آخـر هـو ،ل له فقط خطه املمثعىل إالبحيث ال ننتقل 

Demand، حالة استمرار رواج منتجات يف  (أعىل إىل ويتم انتقال املنحني املمثل للطلب اإلجاميل إما

 ينتقـل منحنـي أو )هـا وتـسويقهاإنتاجاملرشوع وحدوث تطور جذري كامل يف منتجاته ويف تقنيات 

 تدهور وكـساد وتراجـع جـذري يف ذلـك الجانـب نتيجـة التغـري إىل أسفل مبا يشري إىلالطلب كله 

زينـب صـالح االشـوح ( ما شابه أوي نتاجاإلجاميل يف الهيكل السكاين ومعدالت منوه وتغري الفن اإل

 .)35-34ص ص  & 27-25ص، 2008

  اإليراد الكيل عىلاملرونة السعرية للطلب وتأثريها  3/6

  رتباطع ذات الصلة واال تعريف املرونة وأهم األنوا:أوال

  Elasticityاملرونة  -1

 وميكـن )مـستقل( للتغـريات التـي تحـدث يف متغـري آخـر )تـابع(مـا   من متغري)االستجابة(هي درجة 

 كلمـة إىلالـذي ينـسب مبـسامه املطلـق ( أنواع مختلفة وفقا ملسمي املتغري التـابع إىلتصنيف املرونة 

الذي يكتب يف التصنيف املعنـي (تقل املرتقب تأثريات تغريات قيمه  ووفقا ملسمي املتغري املس،)املرونة

  : ميكن ذكر ثالثة أنواع رئيسية للمرونة هي، ويف هذا الصدد)للمرونة كصفة للمرونة

ويقـصد بهـا درجـة اسـتجابة الكميـة : The Price Elasticity of Demand املرونة السعرية للطلـب -أ  

 . التي تحدث يف أسعار هذه السلعةاملطلوبة من سلعة ما للتغريات

ـــب  -ب ـــة للطل ـــة الدخلي ـــتجابة: The Income Elasticity of Demand املرون ـــة اس ـــي درج  وتعن

 



 119 الطلب واملرونة وتأثرياتهام عىل تقييم املرشوع
 

 

 الكمية املطلوبة من سلعة ما للتغريات التي تحدث للتغـريات الحادثـة يف دخـول املـستهلك أو 

 .املشرتي

سـتجابة الكميـة املعروضـة اهي درجـة : The Price Elasticity of Supply املرونة السعرية للعرض -ج

  )41 ،40 ص ص ،املرجع السابق (. للتغريات التي تحدث يف أسعار بيع هذه السلعة،من السلعة

  طريقة حساب املرونة :ثانيا

 ك) الكمية املطلوبة(التغري يف املتغري التابع % 
 =املرونة 

 ق) طلوبةاملؤثر يف الكمية امل(التغري يف املتغري املستقل % 

 

 تغري املستقلملاألصلية لقيمة ال قيمة التغري يف الكمية املطلوبة ق ك∆ 
= 

 ق∆ 
× 

 ك
 أي

 ملتغري املستقلالتغري يف اقيمة 
× 

 تغري التابع مالقيمة األصلية لل

 

 املرونة السعرية للطلب التي تستخدم كمؤرش لتأثريات التغـريات يف أسـعار املنـتج عىلوبالرتكيز 

 :ذكورة باستخدام املعادلة اآلتية تحسب املرونة امل،التغريات يف الكمية املطلوبة منه عىل

 األصلية لسعر املنتج قيمة  قيمة التغري يف الكمية املطلوبة
 =املرونة السعرية للطلب 

 سعر املنتجالتغري يف قيمة 
× 

 كمية املطلوبةللاألصلية القيمة 

 رقمية للمرونة  التفسري اللفظي للقيمة ال:ثالثا

  صفر= إذا كانت قيمة املرونة  -1

  )املطلوبة نتيجة للتغري يف سعر املنتج ال استجابة بالتغري يف الكمية(إذا فاملرونة منعدمة 

   من واحد صحيحوأقلكرب من صفر أإذا كانت قيمة املرونة  -2

 )ةطفيف يف الكمية املطلوب تغري(إذا فاملرونة ضعيفة  

  واحد صحيح= ة إذا كانت قيمة املرون -3

 )الكمية املطلوبة يتساوي مع التغيري النسبي يف السعر تغيري نسبي يف(إذا فاملرونة متكافئة 
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  نهاية ال  من ماوأقلإذا كانت املرونة أكرب من واحد صحيح  -4

  )تغيري يف الكمية املطلوبة بنسبة أكرب من التغيري يف السعر(إذا فاملرونة كبرية 

 )∞(ماال نهاية = ونة إذا كانت قيمة املر -5

  )تغيري النهايئ يف الكمية املطلوبة مقابل تغيري طفيف جدا يف السعر( إذا فاملرونة النهائية

 وبكلامت توضيحية أكرث 

السلعة رضورية، وال ميكن االسـتغناء عنهـا، وبالتـايل فـإن  أنصفر فذلك يعني = إذا كانت املرونة  -1

مثـل األدويـة وكرغيـف ( سـعر املنـتج يف نتيجة للتغـري  تتغريلنالكمية املطلوبة من املتغري التابع 

  )....الخبز وكمياه الرشب وكالطاقة الكهربائية

 أنـه سـيحدث تغـري يف الكميـة املطلوبـة مـن مبعنى فاملرونة ضعيفة 1<صفر > إذا كانت املرونة  -2

كميـة املطلوبـة أي نـسبة تغـري ال( نسبة تغري السعر  منأقل بنسبة السلعة املنتجة باملرشوع لكن

 من نسبة تغري سعر املنتج املطلوب مقارنته بقيمتـه أقل ستكون ،األوىل أومقارنة بقيمتها السابقة 

 .األوىل أوالسابقة 

 أن نسبة تغري الكمية املطلوبـة مقارنـة بأصـل قيمـة مبعنى متكافئة فاملرونة 1= إذا كانت املرونة  -3

 .من تغيري يف سعر املنتج مقارنة بأصل قيمتهحدث  تلك الكمية املطلوبة تتساوي مع نسبة ما

 أن نـسبة مـا يحـدث مـن تغيـري يف الكميـة مبعنـى كبـريةتكون املرونـة ∞ < 1>إذا كانت املرونة  -4

حـدث مـن تغيـري يف هـذا الـسعر لـذلك   أكرب من نسبة ما،املطلوبة من املنتج نتيجة لتغيري سعره

 .املنتج

 أنه إذا حدث ارتفـاع طفيـف يف سـعر املنـتج مبعنى نهائيةال  تكون املرونة ،∞= إذا كانت املرونة  -5

 بينام إذا انخفض سعر املنتج طفيفا فـسوف يقبـل ،فسوف يعزف املستهلكني عن رشاء املنتج متاما

 . زيادة مشرتواتهم من املنتج بال حدودعىلاملستهلكون 

  املبيعات  اإليراد الكيل املتوقع منعىل تأثري قيمة املرونة السعرية للطلب :رابعا

 سعر الوحدة املباعة × الكمية املطلوبة =  اإليراد الكيل أنباعتبار 
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  :صفر= إذا كانت املرونة  -1

سوف يزيد اإليراد الكيل زيادة كبرية إذا ارتفع سعر املنتج ألن الطلب سيظل ثابتا وبـرضبه  -أ  

 .نتج قيمة أكربتيف السعر األعىل س

يجة النخفاض حاصل رضب السعر األقل يف ذات حجـم الكميـة بينام ينقص اإليراد الكيل نت  -ب

 .املطلوبة

  :مبعنى أقلستحدث ذات النتيجة السابقة لكن بدرجة ) كرس رقمي( 1< صفر>إذا كانت املرونة  -2

 .يزيد اإليراد الكيل يف حالة ارتفاع سعر املنتج -أ  

 .ينخفض اإليراد الكيل يف حالة انخفاض سعر املنتج  -ب

 املـستوى انخفاضـه عـن أو يظل اإليراد الكيل ثابتا يف حـالتي ارتفـاع الـسعر 1= املرونة إذا كانت  -3

 .األصيل ألن الكمية املطلوبة تتغري بنفس نسبة التغري يف السعر لكن يف االتجاه العكيس

 فهذا يعني أن الكمية املطلوبة تتغري بنسبة أكرب من نـسبة ،أي أنها كبرية∞ < 1>إذا كانت املرونة  -4

  الكيل اتجاها معاكسا التجاهه يف حالة املرونة الصفرية اإليراد وسوف يأخذ ،تغري يف السعرال

 أعـىللزيادة الكميـة املطلوبـة بنـسبة (حيث سريتفع اإليراد الكيل يف حالة انخفاض السعر  -أ  

 ).من الزيادة التي تحدث يف السعر

 عـن رشاء النـرصاف الكثـري مـن املـستهلكني(بينام ينخفض اإليراد الكيل يف حالة ارتفاع السعر   -ب

 انخفاض الكميات املطلوبة بـشكل يـؤثر سـلبا إىلالسلعة يف حالة ارتفاع سعرها مام يؤدي 

 . اإليراد الكيلعىل

 ∞ = إذا كانت املرونة  -5

  اســتعداد لــرشاء الــسلعة بأيــة كميــات ميكــنهم الحــصول عــىليكــون املــستهلكني عنــدها 

ــصفة ب ــن الــسلعة املت ــستوىتلــك املرونــة الالنهائيــة عــن عليهــا م ــيل الــذيم   الــسعر األص
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 .تهلكني آنئذ كسعر مغر لهمس ميكن أن يعتربه امل

 الصفر نتيجـة إىللكن إذا حدث ارتفاع طفيف يف سعر السلعة املذكورة فإن اإليراد سيهبط  -أ  

 .للعزوف التام عن طلب السلعة

ائية املرونة، فإن اإليراد الكـيل مـن بيعهـا وإذا حدث انخفاض طفيف يف سعر السلعة ال نه  -ب

 ماال نهايـة أي بـال حـدود أو سـقف لقـيم تلـك اإليـرادات املكتـسبة للزيـادات إىلسريتفع 

 . تلك السلعةعىلالالنهائية يف الطلب 

  : املتعدداالنحدار أسلوبالتفسري اللفظي ملعامالت دالة الطلب املحسوبة رقميا باستخدام   6/4

  :الة الطلب حساب د:أوال

 نـوعني عـىلا أساسـهناك العديد من الربامج التي ميكن استخدامها لتحليل دالة الطلب التي تقوم  -1

 وعـدد مـن ، متغري تابع وميثل الكمية املطلوبـة مـن منـتج املـرشوع محـل التقيـيم:من املتغريات

 تلـك فـإنن قبـل  وكـام ذكـر مـ. قـيم املتغـري التـابععـىلاملتغريات املستقلة املفرتض تأثري قيمهـا 

 وأسعار الـسلع ،املتغريات تتمثل يف النموذج األصيل املتعارف عليه يف أربعة هي سعر املنتج نفسه

 أو إضـافة أو فإنه ميكن إجراء تبديل وإحـالل ،رشحه كام تم ًأيضا ولكن . واألذواق، والدخول،األخرى

 الفعلية املتاحة له ولبقية العوامل  وفقا لطبيعة املنتج ووفقا للسوقتقليل لعدد املتغريات املذكورة

 .املؤثرة يف تحديدها أصال

املنـتج نفـسه  واملتغريات املؤثرة عليها هي سـعر ،جوبافرتاض أن الكمية املطلوبة من املنتج هي ك -2

وبتجميــع البيانــات ) ذ ( واألذواق،)ل( ومتوســطات الــدخول ،)خس (األخــرى وأســعار الــسلع ،)جس(

برنامج تحليل االنحدار املتعدد بطريقة  واستخدام )املؤثرة(ملتغريات املستقلة امليدانية املمثلة لتلك ا

 سـيتم الحـصول . دفعة واحدة)التابع واملستقلة( )التي تسمح جميع املتغريات املعنية( Enterإدخال 

  : املعامالت الرقمية التاليةعىل

 .رقم ثابت -أ  

 متثـــل(مثلـــة للمتغـــريات املـــستقلة أربعـــة أرقـــام يـــرتبط كـــل منهـــا بأحـــد الرمـــوز امل  -ب
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 ). معامالتها

متثل تأثريات بقية املتغـريات املـستقلة التـي مل يـتم ضـمها يف معادلـة  (Residualsمتبقيات  -ج

 بعض الرموز إىلوذلك باإلضافة .  قيم املتغري التابععىلالطلب ومل تؤخذ تأثرياتها يف االعتبار 

 .إلكامل توضيح نتائج التحليل املستخدم التي ميكن استخدامها R-2األخرى مثل 

يقوم الباحث املختص بإعـادة تجميـع النتـائج الرقميـة لتأخـذ شـكل منـوذج دالـة الطلـب  -د

املتعارف عليها باستخدام تلك البيانات التحليليـة بعـد إعـادة تـصنيفها مبـا يخـدم أغـراض 

 .التحليل املعنية

 

 : النحو التايلعىلا الريايض الصحيح  تفسري دالة الطلب بعد صياغتها يف شكله:ثانيا

 ق +  ذ 4ع+  ل 3ع + خ س2ع + ج س1ع+ أ  = جك -1

  :حيث -2

 الرقمـي الكمية املطلوبة التي ميكن تحديد قيمتها والتغري الذي يحدث فيهـا بـالتعويض = جك -أ  

، جس(من واقع البيانات املتاحة التي تم تجميعها من قبـل حـول قـيم املتغـريات املـستقلة 

 ).4 ع- 1ع(ورضبها يف املعامالت ) ، ذ، لخس

، ل، ذ هي املتغريات املستقلة الداخلة يف النموذج التحلييل والتي يفـرتض أن لهـا خ، سجس  -ب

 . املتغري التابععىلتأثري معنوي 

 كل التعويضات املرتبطة باملتغريات األخـرى إىلوهو رقم يتم إضافته  (Constantالثابت = أ  -ج

 الجانب األيرس للمعادلة، وقد نتج عن التحليل الذي تم باستخدام معني عىلاملوجودة معه 

 .Inputsللمدخالت من البيانات 

، وهـي متثـل التغـري يف قيمـة املتغـري Coefficientsمعامالت املتغريات املـستقلة،  = 4 ع- 1ع -د

 .التابع مقارنا بالتغري يف قيمة املتغريات املستقلة

  وهــــي متثــــل العوامــــل األخــــرى التــــي ميكــــن أن تــــؤثر يفResidualsاملتبقيــــات = ق  - ه
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 بهـذا املتغـري Significant أنه لها عالقة معنويـة إىل املتغري التابع أو أن التحليل انتهى  قيمة

بافرتاض ثباتها لدواعي التبسيط، أو كنتيجـة للجهـل (ومع هذا مل تدخل يف التحليل الجاري 

 ). املتغري املعنيعىلها الفعيل بكنهها أو عدم التبرص مبدي تأثري

 أووهو يفـرس قـوة  - Coifficient of Multiple Determination معامل املحددات إىل يرمز R-2 - و

 قيمة التغري يف املتغري التابع التـي ميكـن إىلفقيمته تشري  - ضعف معادلة االنحدار املتعدد

  . الداخلة يف معادلة الطلب التغري يف قيم مجموعة املتغريات املستقلةإىلأن ترجع 

 أن وعـىل قـوة معادلـة الطلـب املحـسوبة عـىل كلام دل هذا ،فكلام ارتفعت قيمة ذلك املعامل

مجموعة املتغريات الداخلة يف املعادلة املعنية تفرس الجزء األكرب من التغري يف قيمة املتغري التابع وهذا 

بقيم املتغريات املستقلة الداخلة يف معادلة  -  يف قيمته أن املتغري التابع يتأثر بدرجة كبرية،يعني بدوره

  .الطلب

 املتغـريات  ضـعف تـأثريعـىل كلـام دل ذلـك R-2فكلام انخفضت قيمة  - والعكس بالعكس صحيح

 ذات أخرى يعني أن هناك متغريات ،وهذا بدوره -  تغري قيمتهوعىل تحديد املتغري التابع عىلاملستقلة 

 يف عالقتهـا بـاملتغري التـابع مل تـدخل يف معادلـة الطلـب وكـان يجـب أو ،عىلها أهمية معنوية يف تأثري

 عـىل متثيل أفضل وأكرث دقة للعوامل التي ميكن أن تتحكم يف جانـب الطلـب عىلإدخالها بها للحصول 

 . توجيه دفتهعىلمنتج املرشوع وتهيمن 
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 الفصل السابع

  االستثامرية بعض املشاكل والصعوبات الشائعة يف املجاالت

 ومقرتحات بكيفية مواجهتها 

 

 املشاكل التمويلية وكيفية معالجتها  1/7

 منـذ أن كـان حتـىوهي أكرث املشاكل خطورة يف جميع املراحل املرتبطة بـأي مجـال اسـتثامري 

 الجهـة الطامحـة إلقامـة أي مـرشوع أومجرد فكرة تتزاحم مع غريها من األفكـار البديلـة لـدي الفـرد 

 . إن كان تطوعي الهدفحتىري استثام

  بعض أنواع املشاكل التمويلية األكرث شيوعا :أوال

يف املوازنـة   املخصـصةأو ) الخاصـةأويف حـاالت االسـتثامرات الفرديـة (عدم توافر املدخرات الشخـصية  -1

مويـل  تدبريه كحد أدين لتمقارنة بالالزم)  القوميةأويف حاالت االستثامرات الحكومية (العامة للدولة 

 إجـراء دراسـات تـسويقية أو خاصـة بهـا جـدوى من خالل دراسـات ،الفكرة االستثامرية وتنميتها

 بعـض أو لتمويل أحـد أو ،الخ... . التنافسيةأو  دراسات تقيمية حول الجهات املامثلةأواستطالعية 

 . لالستثامر املستهدفأو والتسويق للمرشوع املعني نتاج كل مراحل اإلأو

 . سداد الديون وفوائدها أثناء فرتة التشغيلعىلعدم املقدرة  -2

 . تدهور إنتاجية املرشوععىلوذلك ميكن أن يعترب مؤرشا  -أ  

أوعيل الفشل يف تحقيق صايف أرباح كاف لسداد الديون وخدماتها نتيجة الرتفاع التكـاليف   -ب

 .أو النخفاض اإليرادات املرتبطة بانخفاض الحركة التسويقية
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 قـصور يف دراسـات الجـدوى املعـدة سـلفا أو يف تنفيـذها بدقـة إىلع األمـر كلـه وقد يرجـ -ج

 .وكفاءة

 دفع الرضائب والرسوم املستحقة يف تواريخها ألسباب مختلفة بعـضها قـد يرجـع عىلعدم املقدرة  -3

 :إىل

أو  والجـادة كالتهاون يف أدائها بانتظام مع ضعف الرقابة واملتابعة املنتظمة(أصحاب املرشوع  -أ  

 ...).كنتيجة لقصور يف الفوائض التمويلية املتاحة

 لعدم كفاءة مثل املبالغة يف تقدير املستحق الرضيبي نتيجة( عوامل خارجية إىلويرجع بعضها   -ب

املسئولني يف إعداد بيان واضح وصادق ودقيق حول الوضع املايل الفعـيل للمـرشوع، ومثـل 

 موضوع الدراسة ككل ومثل حدوث أزمـات حدوث كوارث قومية أو تخص مجال االستثامر

 ).الخ......... اقتصادية عاملية

الضامن للعمـالء  ة للمرشوع مثل رسوم الرتاخيص وخدماتساسي الوفاء بااللتزامات األعىلعدم القدرة  -4

 يرجـع أن الخارجية وهذا بدوره ميكـن واالمتيازات وااللتزام بالعقود التي يربمها املرشوع مع الجهات

  :أهمها من األسبابد من  عدإىل

 .سوء تخطيط مسبق لتوزيع املهام والتكليفات أو لكيفية مقابلتها وتحقيقها -أ  

 .سوء متابعة وإرشاف ورقابة لعمليات التنفيذ ولخطوات أداء االلتزامات  -ب

 أداء  املختلفـة مـنسوء عمليات االختيار واملفاضلة للمعايري ولألدوات ولألسباب املالمئة للحاالت -ج

 .االلتزامات املطلوبة أو للقدرات الفعلية للمرشوع

 ً. املخالفات القانونية وألخالق املهنة أيضاعىلتهرب متعمد ألداء االلتزامات، وهو مؤرش  -د

 الــخ.. .  أداء حقــوق العــاملني باملــرشوع مــن أجــور ومرتبــات وحــوافز وعمــوالتعــىلعــدم املقــدرة  -5

 تفـــاقم م قـــضايا التعويـــضات ضـــدهم مـــام يزيـــد  تـــراكإىل مـــام يعـــرض أصـــحاب املـــرشوع 

ــدها ــة وتعق ــة املطلوب ــات اإلتفاقي ــشاكل االلتزام ــاض،م ــدوره يف انخف ــسبب ب ــذي يت ــة نتاجاإل  ال  ي

ـــات ـــدهور يف األزم ـــاالت الت ـــن ح ـــد م ـــه مزي ـــنجم عن ـــام ي ـــرادات م ـــص اإلي ـــايل يف تقل  وبالت
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 يف تعقيـدها أوظهـور تلـك املـشكلة  املالية ومن العجز املتزايد عن أداء املـستحقات وقـد يـساهم يف 

ي نتـاجالعاملني أنفسهم نتيجة ملبالغاتهم يف املطالبات وقصورهم املتعمد يف أداء املطلـوب املهنـي واإل

 .)75-72 ص،1996 ،أحمد ماهر.د( .من قبلهم مام يتسبب يف إضعاف املركز املايل للمرشوع

 تلـك عـىليه تجاه العاملني به ومـن األمثلـة عدم قيام املرشوع باملسئولية االجتامعية املفروضة عل -6

  :االلتزامات االجتامعية

 .التأمينات واملعاشات -أ  

 .الرعاية الصحية الوقائية والعالجية  -ب

توفري مساكن للعاملني خاصة إن كان املرشوع يقع يف مكان ناء بعيدا عن املناطق املأهولـة  -ج

 .بالسكان

 . للعملمالمئة لتيسري الرحالت اليومية أو الدوريةتوفري وسائل مواصالت واتصاالت  -د

 ......تخصيص بند املجامالت واملناسبات الخاصة كأفراح ومآتم - ه

 .دورات تدريبية لتحسني املهارات والكفاءات - و

 عـدم التخـصيص التمـوييل لبنـد الكـوارث والظـروف الطارئـة ومقابلـة أو ، عـدم كفايـةأو ،قصور -7

 إيقافـه مؤقتـا أوتـسبب يف إشـهار إفـالس املـرشوع يفاجئـة وهـذا ميكـن أن املخاطر املحتملة وامل

 إىل تقرص مبا ينجم عنه ارتباك وخلل يف أداء الخطة التنفيذية للمـرشوع والحاجـة أولفرتات تطول 

 .أعىل جديدة بإمكانيات مختلفة وأهداف مختلفة وتكاليف جدوىالبدء بدراسات 

 التسويقي للمنـتج ولتقويـة املركـز التنافـيس للمـرشوع يف ضعف البند التموييل املخصص للرتويج -8

 . وسوق التوزيعنتاجحلبة اإل

  املقــرتن الحجــم الكبــريإىلضــعف املــوارد التمويليــة الالزمــة لتحــسني أوضــاع املــرشوع وتحويلــه  -9

ـــاج بوفـــورات اإل ـــد للمـــرشوع وللعمـــالء معـــانت ـــافع متزاي ـــي تثمـــر عـــن من ـــري الت   مثـــل الكب

  زيــادة الطلــب عليهــا عــىلة املنتجــة وتخفــيض ســعر بيعهــا مبــا يــساعد  تخفــيض تكلفــة الوحــد
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 رسعـة دوران رأس املـال مـع زيـادة عـىلتزيد اإليرادات وتزيد صايف األرباح والفـوائض التـي تـساعد ل

 املـساعدةمعدالتها مبا يثمر عن ارتفاع مضاعف الدخل واالستثامر الذي يعترب يف حد ذاته من العوامل 

يـة مـستحدثة إنتاجية وتحسني مواصفات منتجات املـرشوع ودعمـه بخطـوط نتاجاءة اإل رفع الكفعىل

 . اتساعاوقنوات تسويقية أكرث 

  بعض الوسائل واآلليات املقرتحة للمواجهة اإليجابية الفاعلة للمشاكل التمويلية املختلفة :ثانيا

يـة املتنوعـة فمـن منـافع تنويع الحقائب التمويلية واالسـتعانة بـأكرب عـدد مـن املـصادر التمويل -1

  :تحقيق تلك القاعدة

 .وفرة اإلمكانيات التمويلية املتاحة بالفعل للمرشوع -أ  

توزيع مخاطر العجز املؤقت أو الطارئ عـن سـداد بعـض الـديون واالسـتعانة باإلمـدادات   -ب

 . التمويلية من بعض املصادر من أجل سد العجز التموييل يف البعض اآلخر

 كـسندات ترتبط أكرث بالديون القومية أو الحكومية التي تتوزع بني ديون محليـةوتلك النقطة 

وخالفه، وديون خارجية مثل القروض من املنظامت العاملية كصندوق النقد الـدويل والبنـك 

 .الدويل للتمويل

 عىل درجة ثقل عبء الديون - نسبيا -تراوح أو تفاوت فرتات السداد ورشوطه مام يخفف  -ج

 .ستدين االستثامريكاهل امل

 مراحل وعـدم االسـتعانة باملـصادر التمويليـة كلهـا دفعـة عىل تقسيم فرتات االستدانة أوجدولة  -2

 وذلـك تحقيقـا . وال استدانة كل املبالغ التمويلية للمرشوع يف جميع مراحلـه يف آن واحـد،واحدة

 . اإليجابيات سالفة الذكرأولذات املنافع 

 .ت التي تستخدم فيها املوارد املالية املتدفقةتجديد وتصنيف دقيق للمجاال -3

ية ذات كفاءة عالية من أجل التعامل الدائم مع عمليات اقتصادتخصيص إدارة محاسبية ومالية و -4

 املالية واملتابعـة بااللتزامات وجدولة الوفاء ، ومصادر الحصول عليها،تحديد املستلزمات التمويلية

يق كـل العمليـات مبهامهـا املختلفـة ووفقـا لألهـداف ذات  تحقعىلواإلرشاف والرقابة الصحيحة 

 . الوجه األكملعىلالصلة 
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وعــدم   وتنميــة االحتيــاطي النقــدي للمــرشوعوالطــوارئالتأكــد مــن تخــصيص صــندوق للكــوارث  -5

أي يف ( مبـسامها اارتباطـ يف أضـيق الحـدود وأكرثهـا إلحاحـا وأكرثهـا إالاستخدامه كوسيلة للرصف 

 تتـسبب يف تـدهور جـذري يف أولكارثية التي ميكـن أن تهـدد حيـاة املـرشوع الظروف الطارئة وا

 .يته وىف مستويات عوامل جودتهإنتاج

 .الخ.... .حكومي ،شخيص ،طارئ ، مؤقت، دائم:تحديد وضع التمويل ومصدره -6

 وعة بعض املصادر التمويلية املقرتح االستعانة بها من أجل الوفاء بااللتزامات املرشوعة املتن:ثالثا

 مصادر تقليدية  1-

 :مدخرات شخصية وفوائض متويلية مرتاكمة ألصحاب املرشوع ومن مصادرها املتفرعة -أ  

 مدخرات شهرية أو دورية من الدخل التكسبي من عمل أو أعامل سابقة. 

 مــن مبــالغ موروثــة أو مكتــسبة كمــنح أو كمكافــآت متميــزة تــرتبط بالعمــل أو كمكافــآت 

ئز العامل الجليل الراحل الدكتور شوقي الفنجري ورجـل األعـامل مسابقات فكرية مثل جوا

 .السعودي الشيخ صالح كامل

  زكاة أموال أو صدقات أو تربعات أو هدايا يف مناسبات مختلفة كإنجاب طفل أو الحـصول

 . شهادة دراسية بتميزعىل

 مدخرات من العمل بالخارج. 

 .تمويل الكيل أو الجزيئ للمرشوعاملشاركة مع الغري بحيث يلتزم هذا الغري بال  -ب

بنوك، الصندوق االجتامعـي للتنميـة، وزارة (االقرتاض من املؤسسات التمويلية مبختلف أشكالها  -ج

 ).الخ.. الشئون االجتامعية

  وجــه الخــصوص يف متويــل املــشاريع القوميــة حيــث عــىلوهــذا يحــدث : املــشاركة الــشعبية -د

  ووطنيتهـا يف متويـل تلـك املـشاريع وعـادة مـا يلقـبتشارك بعـض الفئـات املعروفـة بتميزهـا

ـــة" هـــؤالء  ـــاء التنمي ـــي تغطـــي" رشك ـــشاريع الت ـــم يف امل ـــتم االســـتعانة به ـــا ت ـــا م  وغالب
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أي "  التنمويةاألقطاب"مناطق تواجدهم بخدمات متميزة أو التي تقام يف املناطق التي يطلق عليها 

وألكرب قدر من املـشاريع وية فاعلية للعاملني فيها املشاريع الحيوية التي تتمتع بأكرب تأثريات تنم

 . واالجتامعية للمجتمع ككلللمرشوع األخرى، وتتمتع بضخ بأكرب قدر من العوائد الذاتية

 .POTالتأجري التموييل  - ه

للمـشاريع (الصناديق الخاصة ذات االرتباط مبنطقة املرشوع مثـل صـناديق الخـدمات الـصحية  - و

 ).رية يف مجال تحسني الصحة، وصندوق املياه والرصف بكل محافظةالحكومية االستثام

ــا  - ز ــات، ومتفرعاته ــة، وللمحلي ــة للدول ــة العام ــصة (املوازن ــة املخص ــصات التمويلي ــل املخص مث

للمحافظات، وتلك املخصصة للوحدات املحلية، واملتفرع املخصص منهـا لكـل قريـة داخـل كـل 

 ).الخ... وحدة محلية

 .تربعات أهايل -ح

 مصادر دينية التوجيه  -2

م الدينية وتطلعا لثواب أخروي وتنزها عن منافع الدنيا املعتـادة ومـن تعالى للامتثاالتتم تلقائيا  

  :تلك املصادر كمثال

، لكـن إن  طـرق مختلفـة لـسدادهاعىلوهي قروض بال فوائد، حيث يتم االتفاق : القروض الحسنة -أ  

التام عن السداد، يتجاوز الدائنون عن حقوقهم يف اسـرتدادها ثبت يقينا تعرث املدينني وعجزهم 

 من رب العاملني مثـل مـضاعفة الثـواب، والتمتـع بربكـة ومثـار املمتلكـات أخرىطمعا يف منافع 

 .الخ... والنعم الشخصية

  املـالعـىل كـل مـن ميتلـك النـصاب الـرشعي بنـسب معينـة عـىلوهـي مفروضـة : زكاة املـال  -ب

ــا  ــزروع وغريه ــة،  وال ــوح ودق ــريم بوض ــرآن الك ــا يف الق ــم ذكره ــة ت ــات مثاني ــرصف لفئ  وت

 للممنوحــة لــه ) حقــا(والبــد مــن دفعهــا كأحــد أركــان اإلســالم الخمــس وبالتــايل فهــي تعتــرب 

ــــه كــــامل نقــــدي ســــائل ــــد أن متــــنح ل  طاملــــا كــــان مــــن املــــصارف املحــــددة، والب
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ويفـضل )  بها يف نهاية شهر رمضانمثل الحال يف زكاة الفطر التي يتم الوفاء(وليس كمنح عينية 

أن تكون املبالغ املعطاة للشخص كافية بأن تغري حاله وترفعه من حال الفقر والعوذ أو البطالـة 

 حال يغني الشخص عن الـسؤال وميكنـه إىلأو أي حال اقتصادي أو اجتامعي أو صحي ال آدمي 

ح شـخص مبلغـا يكفـي ألن وبكل تأكيد فإن مـن.  نفسه وعىل ذويه بشكل كافعىلمن اإلنفاق 

يقيم مرشوعا استثامريا دائم الضخ لوسائل التكسب لصاحب املرشوع ولغريه يعني زيادة أعداد 

 .وي األيادي العليا وزيادة املنافع االجتامعية بشكل إجاميلذ

وما أكرثها ومثلها ما يدفعها املانح ابتغاء تحقق مصلحة شخـصية لـه مثـل : الصدقات التطوعية -ج

حسن األلباىن يف صحيح الجـامع بـرقم ( ،)داووا مرضاكم بالصدقة( من أمراض مستعصية الشفاء

3358.( 

وهي ما يتطوع بها املتصدق أو الواقف يف حياته ابتغـاء لدميومـة : الصدقات الجارية واألوقاف -د

 املـال فقـط لكـن قـد تكـون يف شـكل أرض عـىلاملنافع، األطول فرتة ممكنة، وميكن إال تقتـرص 

 .الخ.... وع أو مبني إلقامته أو جهاز إنتاجيللمرش

وبالتـايل " بإطعام مساكني أو كـسوتهم " مثل كفارة إفطار رمضان وغريها وعادة تبدأ : الكفارات - ه

 .ممكن استخدام ذلك البند يف الوفاء باملسئوليات االجتامعية تجاه صغار العاملني باملرشوع

 .تعارف عليها مثل البنوك اإلسالمية اإلسالمية املاملؤسسات التمويلية - و

كمــشاركة بعـض املؤســسات التمويليـة كــالبنوك اإلسـالمية بجــزء أو بكـل املتطلبــات : املـشاركة - ز

وقـد تكـون . التمويلية مع تحمل نتائج الربح أو الخسائر التي قد يحققها املرشوع أو يبتىل بهـا

 .مشاركة متويلية مؤقتة أو دامئة، جزئية أو كلية

حيث يعطي املضارب لصاحب املرشوع املال الستثامره يف مرشوعه مقابل نصيب من : (ملضاربةا -ح

وآخرون يرضبون يف األرض يبتغون من فـضل ). " يشءعىلاألرباح فإن حدثت خسائر فال يحصل 

 ".الـلـه
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  آخرين مـع إضـافةإىلأن يشرتي صاحب املرشوع منتجات من آخرين ثم يعيد بيعها : (املرابحة -ط

برشط إعالم املشرتي مثلام تفعل البنوك اإلسالمية يف جـزء مـن أنـشطتها حـني ) هامش ربحي ما

تشرتي أجهزة رأساملية ثم تعيد بيعها للراغب يف رشائها بهامش ربحي محدد يف تعاقـد مـسبق، 

 . أقساط تتالءم وقدرات صاحب املرشوععىلوبحيث ميكن لصاحب املرشوع دفع املستحق 

 بطة باملخاطر والتهديدات مشاكل مرت  2/7

  بعض مواضع املخاطر والتهديدات ومكامنها األكرث شيوعا يف املجاالت االستثامرية :أوال

  Uncertainty risksمخاطر عدم التأكد  -1

 قـرارات إىل وعدم كفايتهـا يف التوصـل ،وتتمثل يف عدم دقة البيانات املرتبطة باملرشوع ومجاالته

 وعـن قـصور الكـادر اإلداري ، وتنشأ عادة عن ضعف نظم املعلومات املطبقـة.موثوق يف درجة صوابها

 بـل ويف ، وعن أخطاء يف الوسائل واآلليات املستخدمة يف تجميـع البيانـات الالزمـة،واملحاسبي املختص

 أن تنشأ عن عدم كفاية املهارات والخربات ًأيضا وميكن . وتحديد البيانات الصحيحة الالزمة أصالاختيار

 .الزمة الستخدام التقنيات الوصفية والتحليلية والتقييمية املستهدفةال

  Credit risks )ائتامنية(مخاطر مالية  -2

 املـرشوع عـىلة يف عدم التمكن من الوفاء بااللتزامات املالية املفروضة أساسيوالتي تتمثل بصفة 

 .تم إيضاحه سلفا  نحو ماعىل

  Fluctuations of Prices Risksلبات األسعار  وتقInflation Risksمخاطر التضخم  -3

  التـي تعتـرب مـن أهـم املـؤثراتpurchasing power risks مبخـاطر القـوة الـرشائية ًأيـضاوتعـرف 

ــىل ــام ع ــة م ــرشائية الفعلي ــوي ال ــاض الق ــضخم يف انخف ــسبب الت ــث يت ــب حي ــب الطل ــسبب جان  يت

ـــسبب بـــدورعـــىل يف انخفـــاض الطلـــب الكـــيل الفعـــال    ه يف تقلـــيص اإليـــرادات املنتجـــات فيت
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يـة نتاجوتقليل معـدالت دوران االسـتثامر للمـرشوع الـذي ميكـن باسـتمراره أن يتـسبب يف تـدهور اإل

  . دائمأووتوقف نشاط املرشوع بكاملة بشكل مؤقت 

يـة نتاج اإلكام تتسبب تقلبات األسعار يف تذبذب حالة السوق مام يتسبب يف عدم استقرار العملية

يـة نتاج عـدم ثبـات العمليـة اإلإىلرير عمليات التخزين وأحجامها بشكل مالئم وينتهي ومشاكل يف تق

 .وعرقلة تقدمها وتناميها

  Inflation risksمخاطر التخصيص  -4

 نفعا مـام يـستهدف أو كفاءة أقلأي تخصيص املوارد واإلمكانيات املتاحة واملقررة يف استثامرات 

 مبا يتسبب يف هدم أركـان تلـك الدراسـات وإفـساد وتوجيهاتهـا الجدوى مام تم تقييمه يف دراسات أو

 يعـاين مـن ضـعف مركـزه التنافـيس تجـاه السـتثامر يئ الـسختيـار وقد تتمثل يف مخـاطر اال،اإلرشادية

 . داخل السوقأواملرشوعات املناظرة 

  Timing risksمخاطر التوقيت  -5

 سـوء التـصنيف أو ، للوفاء بااللتزامـات سوء الجدولة الزمنية، مسببات حدوثهاأوومن مظاهرها 

 تبـاع أو ، التـسويقية كـأن تبـاع مالبـس صـيفية مـع حلـول فـصل الـشتاءأوية نتاجالزمني للمراحل اإل

 . وحلول فرتة األجازة الطويلةاالمتحاناتاألدوات املدرسية بعد انتهاء 

  Interest rate risksمخاطر سعر الفائدة  -6

رونة االستثامر تجاه أسعار الفائدة حيث يـؤدي أي ارتفـاع طفيـف يف  مالرتفاعوهي تنشأ نتيجة 

 حـساب عـىل القروض االسـتثامرية تجنبـا الرتفـاع التكـاليف عىل انخفاض الطلب إىلمعدالت الفائدة 

 تلـك القـروض عـىل حجـم االسـتثامرات التـي تعتمـد انخفـاض مام يتسبب بـدوره يف ،األرباح املأمولة

 . ركود عامةأوي بحالة كساد  والذي قد ينته،الربوية

  Technical risks فنيةمخاطر تقنية و -7

 وتتمثـــل يف اســـتخدام تقنيـــات قدميـــة نـــسبيا مـــام يتـــسبب يف إضـــعاف املركـــز التنافـــيس  
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 قـصور الخـربات البـرشية أو وقـد تنـشأ عـن غيـاب ،للمنتجات مقارنة بنظائرها ذات التقنيات العاليـة

 .ت املستحدثة مثلام يحدث بوضوح يف مجال املنتجات اإللكرتونية استخدام التقنياعىلالقادرة 

  Guaranty risksمخاطر خدمات الضامن ما بعد البيع  -8

حيث قد يصعب توافر مستلزمات أداء تلك الخدمات بالغة األهمية نتيجة ألسباب متعددة منها 

 .ةعدم توافر قطع الغيار وعدم توافر املهارات الفنية البرشية املتخصص

  Market risksمخاطر تسويقية  -9

كحدوث تذبذبات مستمرة يف أسـواق منتجـات معينـة مـام يتـسبب يف عـدم اسـتقرار عمليـات 

 .تسويق املنتج

  وسياسية أمنيةمخاطر  -10

يف إغـالق وهي من أصعب أنواع املخاطر لتشابكها ولطـول فـرتات تأثرياتهـا التـي ميكـن أن تتـسبب 

  .2011وقفها لفرتات غري قصرية مثلام يحدث يف مرص منذ يناير  تأوالكثري من املشاريع 

 مخاطر اجتامعية - 11

وهي ال تقل خطورة عن سابقتها وتتمثل يف انتشار سلبيات اجتامعيـة ضـارة باملنـاخ االسـتثامري 

ائم  الوجه املأمول مثل انتشار األمية اإللكرتونية وانتشار العشوائيات وتفيش الجرعىلوتعرقل استمراره 

 خاطر بيئية  )الخ.... . ية كالتزوير والرشوة والرسقات والغش واإلهاملقتصاداال

  مخاطر بيئية-12

 سوء املنـاخ البيئـي أو نتاج،تتمثل يف كثري من األشكال مثل صعوبة التخلص اآلمن من نفايات اإل

 .الذي يعمل عامل املرشوع يف ظله
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 االستثامرية والتسويقية  بعض املقرتحات بشأن تقليل املخاطر :ثانيا

 أصناف متنوعة من كل منتج بعينه بحيـث تـرتاوح أسـعار البيـع وفقـا إنتاج بل و،تنويع املنتجات -1

 .الخ ...لدرجات الكفاءة واإلتقان والعرض والتغليف

اإلمكان عن  املناطق الجديدة الواعدة واالبتعاد بقدر عىلتنويع مناطق التوزيع والتسويق والرتكيز  -2

 . لتقليل احتامالت الرصاعات التنافسية املدمرةاألخرىع التنافسية املشاري

 البديلة وعدم البدء يف األخرى املصادر عىلتنويع مصادر التمويل وتجنب القروض بفوائد والرتكيز  -3

 . التمويلية بالكاملاإلمكانيات بعد توافر إالتشغيل املرشوع 

خدام الوسـائل األمنيـة املتعـارف عليهـا مثـل االستعانة برشكات أمنية معروفـة بكفاءتهـا مـع اسـت -4

 .األبواب املصفحة وكامريات املراقبة

 . تجنب أشكال التأمني املحرمة رشعاعىلاالستعانة برشكات التأمني اإلسالمية التي تحرص  -5

 واملنـاطق ، األمراض االجتامعيـة فيهـا كانتـشار املـدمننيتفيشبتجنب التشغيل يف مناطق معروفة  -6

 .متلئة بسكان الشوارع املنحرفنيالعشوائية امل

 ومراعـاة اسـتخدام األبنيـة ذات ،مراعاة الضوابط البيئية وفقـا للقـوانني املحليـة والدوليـة املقـررة -7

 والتعاقد مع رشكـة نظافـة خاصـة ،اإلضاءة والتهوية الطبيعية واملليئة بالخرضة لتوفري الهواء النقي

وع أوال بأول مع القيـام بعمليـات دوريـة للنظافـة تلتزم بعمليات التخلص اآلمن من نفايات املرش

 .والتطهري داخل املرشوع نفسه

 مـن أجـل الرعايـة املـستوى وجهات تدريبية عالية ،التعاقد مع جهات صحية متنوعة التخصصات -8

 .الشاملة للعاملني باملرشوع والتنمية البرشية الصحيحة واملستمرة لهم

يتم فيه عرض كل أنواع املخاطر التي يتعرض لها املـرشوع ) 4(إعداد هرم كالتايل توضيحه يف شكل  -9

 وتقـع ، الهـرمأعـىل حيـث تقـع أخطرهـا يف ، املرشوععىلوفقا ألولويات تأثرياتها بالسلب والرضر 

  .أخفها نسبيا ناحية القاعدة
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  هرم املخاطر االستثامرية(4)شكل 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ود وللموارد املخصصة من قبـل املـرشوع مـن  إعطاء أولويات للجه،ويكون الغرض من هذا الهرم

 تقرير تفـصييل منفـصل تـدوين أنـواع يف بحيث يتم ، تقليص تأثرياتهاأوأجل التخلص من تلك املخاطر 

  .املخاطر املختلفة وفقا للتصنيف الذي يشملها داخل هرم املخاطر االستثامرية املشار إليه

  الضئيلة والتائهة املرشوعات متناهية الصغر وأصحاب املدخرات  3/7

 ،2014 أكتـوبر (واإلحـصاء للتعبئـة العامـة املركزيوفقا آلخر إحصائيات منشورة من قبل الجهاز  

 يفقـد تزايـد بـشكل ملحـوظ  فقد لوحظ أن عدد املـرشوعات متناهيـة الـصغر ،)462ص ) 17-9(جدول 

 ثـم ، مـرشوع126984نحـو  ب2011 عـام يف عدد تلك املـرشوعات إجاميلخالل السنوات األخرية حيث قدر 

 174278 إىل 2013 عـام يف ليـصل ارتفاعـه وواصل العـدد ، مرشوع148216 إىل التايل العام يفرتفع العدد ا

 .2011 عام يف ٪ من العدد 37مرشوع بزيادة تربو عىل 

 مخاطر منخفضة

 مخاطر متوسطة

مخاطر 
 مرتفعة
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 استوعبها ذلك القطاع بشكل ملحوظ عرب الـسنوات التي تنامت القوة البرشية ،وعىل ذات النهج

 يف وقفزت ، عامل163038 ثم ارتفعت إىل ،2011 عام يف عامل 139682 حيث قدرت بنحو ، املذكورةالثالث

 .2011 عام يف عدد املرشوعات يف بنفس نسبة الزيادة 191705إىل  2013عام 

 مليـون جنيـه 472٫9نحـو  2011 عـام يف متويل املـرشوعات املعنيـة يفوقد بلغت املبالغ املدفوعة 

 يف مـرصي مليون جنيه 863٫7 إىل ارتفعت ثم ،2012 عام يف مرصي مليون جنيه 630٫5 وزادت إىل ،مرصي

 .2013عام 

 منها ،ية لقطاع الصناعات الصغرية خاصة متناهية الصغرقتصادوتؤكد تلك األرقام عىل األهمية اال

 سـوق يف تعجـز عـن العثـور عـىل مكـان آمـن لهـا التـيًألنها متتص أعدادا كبرية من العاملـة الـشاردة 

 .ا وتسويقاإنتاجاملشاريع االستثامرية األكرب واألقوى من الناحية التنافسية 

 متـنح لتلـك الـصناعات الـصغرية مـن الـصندوق التـيًوبعيدا عن املساعدات التمويلية بالقروض 

 مخـاطر العجـز يف فهناك بديل أفضل يقرتح عىل املستثمر الصغري بدال من االنزالق ، للتنميةاالجتامعي

 تعرضـه إىل منزلـق آخـر أكـرث خطـورة وهـو توقـف التيسداد الدين وفوائده ومستحقاته األخرى عن 

 .املرشوع والسجن خاصة مع عدم كفاية فرتة السامح لسداد القروض

 . التمويل بالقرض الحسنأو التمويل باملشاركة أو الذايتهذا البديل هو التمويل 

 :الذايت التمويل :أوال

 ويلتـزم يوميـا ،)حـصالة( خزانـة منزليـة يفلصغري بتكوين مـدخرات ضـئيلة حيث يبدأ املستثمر ا -1

 . الوفاء بتلبية نفقاته اليومية املعتادةيفبوضع قروش قليلة ال تؤثر 

 يقوم بتجميد أو ، يستخدم أخرى أكرب حجام، الخزانة املنزلية لتلك املدخرات الذاتيةامتألتوكلام  -2

 .أكرب قيمةإىل عمالت ورقية ) فكة(املدخرات الـ 

  بــسيطة داخــلاســتثامرية أو مــشاريع تجاريــة يفثــم يبــدأ باســتثامر تلــك املــدخرات الــضئيلة  -3
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 املهنـة  ويبـدأ بالتـسويق إىل األقـارب والجـريان وزمـالء، وتكاليفـهنتـاجمنزله بحيـث يـوفر مكـان اإل

 . معقولربحيواملعارف بهامش 

لتحقيق مـدخرات  والجزء اآلخر يستخدمه ،يالروتين اإلنفاق لدواعييقتطع جزءا من تلك األرباح  -4

  . وتوسيع نطاقهأخرى مرتاكمة تزيد من إمكانيات إعادة الدوران واالستثامر وتطويره

) آمــان( نقطــة الـــ إىلويــستمر عــىل هــذا الحــال بجديــة كافيــة وتواصــل ال ينقطــع حتــى يــصل  -5

 . واضح املعاملوتسويقي استثامري سوق يف النسبي يتمكن عندها من االستقرار التي االستثامري

 تتوافـق مـع  مجـاالتيف اآلخـرينبالعمـل لـدى  -  أول الطريـقيف - وميكن أن يبدأ املستثمر الصغري -6

 العمـل أو ، كتابـة الرسـائل واألبحـاث العلميـة لـدى مكتـب معتمـديفكالعمل (قدراته ومواهبه 

  . مستقبليةريةاستثام، ثم يدخر جزءا مام يتكسبه لتحقيق أهداف ....).كمندوب مبيعات

 من خـالل هـدايا نقديـة أوتحقق له من مواريث   أن تكون تلك البداية من بعض ماًأيضاوميكن  -7

 . كعيديات باألعياد مثالأو الدرايسمرتاكمة يحصل عليها من خالل مناسبات مختلفة كالتقدم 

صدقات وأمـوال  إليهـا سـابقا مثـل الـاإلشـارة متت التيوقد تكون البداية من خالل املنح الدينية  -8

لـذا الغـرض عـىل غـرار  من خالل قروض متناهية الصغر متنحها مؤسسات خريية موجهة أوالزكاة 

 )2007ديسمرب (" محمد يونس " الشهرياالقتصادي قام بها بالفعل التيالتجربة الشهرية الناجحة 

 يفخاصـة  تنتـرش التـييـسمى بالجمعيـات األرسيـة   من خـالل مـاًأيضاوميكن أن يتم توفري هذا  -9

 .األحياء الشعبية والفقرية

 : املشاركة:ثانيا

ــن أن  -1 ــزا توميك ــا متمي ــذ طابع ــصغريفأخ ــة ال ــرشوعات متناهي ــة امل ــزداد ، حال ــث ت ــتامالت حي   اح
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 وفريـق ثالـث ، بالعمـل والـبعض اآلخـر، فيقوم أفراد األرسة باملـال،)األرسى(املشاركات ذات الطابع 

 . ورابع بالتسويق،باإلدارة

 تحقيقا ،متينة  من تربطهم عالقات صداقةأو زمالء املهنة أون تتم تلك املشاركة بني الجريان وميكن أ -2

والبـد أن يـتم هـذا مـن  . املشاركة فاعلية عنرص التضامن بني جميع األطرافيفلعنرص الثقة وزيادة 

  .] )282ية رقم آ [ سورة البقرةيف آية املداينة يف تعاىل الـلـهكام أرشدنا (خالل التكاتب واإلشهاد 

 مـا ارتبـاط ألنـشطتها ممولون من جهـات كـربى تكـون ، مثل تلك املشاريعيف أن يشارك ًأيضاوميكن  -3

 إقامـة مـشاريع نظافـة بيئيـة يف كمشاركة املستـشفيات التمويليـة ،بطبيعة أنشطة تلك املشاريع

 املؤسـسات آمنة موجهـة لخـدمتها مـستخدمة آليـات تـتالئم والنفايـات الخطـرة املرتبطـة بتلـك

  .الصحية

 ، بتقـديم قـروض لكن بالتمويل الكامل ولـيس، أن تشارك فيها الجهات التمويلية املعتادةًأيضاوميكن  -4

 .مع أخذ حصصها من األرباح حسبام يتفق عىل هذا بعد فرتة معينة يتم تحديدها مسبقا

  القرض الحسن:ثالثا

 :ومن هذا وهو متنوع املصادر وإمكانيات العطاء

  . يقرتح إقامتها خصيصا لهذا الغرضالتي) االستثامرية(ات التطوعية الجمعي -1

بيوت زكاة املال حيث ميكن البدء بتقديم أجزاء منها إىل ذوى الحاجات باعتبارهـا قروضـا حـسنة  -2

 وعـدم التواكـل ثـم إعالنهـم مبلكيـتهم لهـا بالكامـل وقـت قـدومهم نتـاجلحثهم عىل العمل واإل

 .للسداد

 إنـشائه ومتويلـه يف بحيـث يـساهم ، بـنجالديشيفىل غرار بنك الفقراء الشهري يقرتح إقامة بنك ع -3

 ولكن يتم تقديم القـروض ،الدويلكبار املستثمرين ورجال األعامل عىل املستوى املحىل واملستوى 

 املرجـع إىل وميكـن الرجـوع . كـان يقـدم القـروض بفوائـدالبنجـايلألن بنك الفقراء (بدون فوائد 

 .)بقا للتحقيق من صحة هذااملشار إليه سا
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ولتشجيع هؤالء املستثمرين الصغار عىل التنامي والتطوير، ميكن أن يشرتط البنك املقـرتح علـيهم 

أن يصبحون ضـمن أعـضاء الجمعيـة العموميـة للبنـك وأن يـشاركوا يف إبـداء املقرتحـات واتخـاذ 

ات التـي أقاموهـا وىف سـداد القرارات الخاصة بأنشطة البنك يف حالة نجاحهم يف تنفيـذ املـرشوع

 .املستحقات املالية عليهم يف أوقاتها املفروضة

املعارف والجريان واألقارب واألصدقاء، حيث تقوم العالقات عادة عىل مبادئ التكافـل االجتامعـي  -4

 .وأخالقياته
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 الفصل الثامن

 االقتصادية والكفاءة الفعالية 

 وبعض معايري قياسها 

 

 

ي بـشكل منفـرد قتصاد ومنهج يشيع استخدامه يف بعض دراسات التقييم االأسلوبوم وهي مفه

 ) العائـد/كالتكلفـة( أخـرى أساليب تحليلية إىل أو ) العائدأوكالتكلفة ( أخرى متغريات إىل باإلضافة أو

ل  البـدائحتـى أو املدعمة لغريها من املكمالت أوولقد فضل عرضها يف فصل مستقل ألهميتها الخاصة 

 . نتائج تقييمية أكرث دقة ووضوح ونفعاعىلالتحليلية الذي يفيد يف الحصول 

 ية قتصادمفهوم وطبيعة الفعالية اال 1/8

  Efficiency مفهوم الفعالية :أوال

 . االقتدارأو strong effect قوة التأثري أو capabilityهي الكفاءة 

ُفعال لام يريد(ويف القرآن  -1 ِ ُ َ ِّ ٌ َّ  يفعل ما يريد وال يسأل عـام يفعلـه تعاىل الـلـه مبعنى أن )16 :الربوج( )َ

 .ًلعظمته ولحكمته سبحانه وال معقب أبدا لحكمه وملا يفعله

 ألعـامل البنـاء  من يتم استئجارهأو العامل إىلالتي تشري " فاعل"ًوتلك الكلمة تختلف لغويا عن كلمة  -2

مثـل ( التـأثري عـىل الـيشء مقـدرة إىلرة لإلشـا" فاعلية " والحفر وغريهام لكن يصح استخدام كلمة 

" فعاليـة" فقـد شـاع اسـتخدام كلمـة ،يةقتـصاد التحليلية االاألساليب أما يف .)يقتصادفاعلية النظام اال

 ."فاعلية"وليس 

  تحقيـــق الكفـــاءة يفعـــىلللداللـــة  -  إطالقهـــاعـــىل -  تـــستخدم تلـــك الكلمـــة،قتـــصادويف اال -3
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 باسـتخداميـة نتاج تحقيق أدين قـدر مـن التكـاليف اإلأو ،املخرجات أكرب قدر ممكن من إنتاج األداء ب

 يف إجاميل قيمة أو إحداث أي تغيري يف حجم تلك املدخالت إىلذات القدر من املدخالت بدون الحاجة 

 .املنفق عليها

  Economic Efficiency يةقتصاد مفهوم الفعالية اال:ثانيا

موضـع تقيـيم ء  يحـدث يف القيمـة األصـلية للـيش الـذيقيمـة التغـريي يقيس اقتصادهي معيار  -1

 فعاليـة ،ي معـنيإنتـاج فعاليـة أداء جهـاز ،ي للعاملني باملرشوعنتاجمثل فعالية األداء اإل(فعاليته 

 .)...ي ماإنتاج فعالية تقنية جديدة يف مجال ،منتج تم تطويره

 واألنـشطة سـتخدامات تخصيص مجموعة من املوارد ملختلـف االعىل )الفعلية( املقدرة مدى هي أو -2

  املنفعة أو القيمة السوقية أو نتاجبشكل يعظم القيمة املقررة لها أن تنتجها مثل اإل

 . مطلوب تحققهاأو مخططة أو تحقيق نتائج مستهدفة عىل املقدرة مدى هي أو -3

 ية قتصاد طبيعة الفعالية اال:ثالثا

 مفهوم التفوق التنافيس مقارنة عىل وعادة تقوم - absolute وليس مطلق relativeهي معيار نسبي  -1

 . مناظرةأخرى مبواضع أو أخرى بجهات أو أخرىببدائل 

 لـه قيمـة أي يشء متثل أنها أو ،a measured valueهي متثل قيمة قابلة للقياس ولالستخدام كمؤرش  -2

 مـداها ألسـباب قـصور إىل ويعجز آخرون عن الوصول ،ذي منفعة فعلية ينجح البعض يف تحقيقها

 .... عجزأو فشل أو

 ينـذر بالفـشل deficiencyهي متثل وضعا مثاليا مرضيا وإذا حدث عكس هذا الوضـع يعتـرب خلـالً  -3

ية قتـصادً الكيل وفقا لحالـة القـصور يف تحقيـق الفعاليـة االأو يئز الج، الدائمأووباالنهيار املؤقت 

 .املخطط لها

  Deficiency اختالل الفعالية :رابعا

 :يحدث إذا
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 . املخطط املرغوب يف تحقيقهأوتحقق الهدف مل ي -1

 .إذا فاقت قيمة إجاميل تكاليف املدخالت قيمة اإليرادات من بيع املخرجات -2

ال رضر وال (  مـع اإلرضار بـآخرين ومل تطبـق قاعـدة،للـبعض) جـزيئ (انتفـاعإذا نجم عن تحقيقها  -3

 .)رضار

 ية ومدلوالتها قتصادأنواع الفعالية اال  2/8

 ية قتصادع األكرث شيوعا للفاعلية اال األنوا:أوال

  Productive Efficiency :يةنتاجالفعالية اإل -1

 التـي يتحقـق  من بنـود املـدخالتProductive Combinationية إنتاجتوليفة ) أفضل( فكرة عىلوتقوم  

  : جميع معايري التميز اآلتيةأو ، بعضأو ،معها أحد

 . النظائر املتنافسةعىلفرصة إنتاج ابتكاري ومتميز استخدام أفضل تقنية معارصة تتيح  -أ  

 مستويات ألسعار عنارص اإلنتاج أو بنود املدخالت التي تحقق أدين تكـاليف إنتـاج إجامليـة أقل  -ب

 .لذات الحجم من املخرجات التي يتم إنتاجها يف الجهات املتنافسة

 مقارنـة لحجـم الكبـري مـن املخرجـاتتحقيق أكرب قيمة لألرباح الصافية من إنتـاج وتـسويق ذات ا -ج

 .بالوضع يف الجهات األخرى التنافسية

 معـني مـن إجـاميل مـستوىأو تعظيم قيمة أو حجم املخرجات التي ميكن الحصول عليها عنـد  -د

 .التكاليف

  Allocative Efficiencyالفعالية التخصيصية  -2

 نتـاجانيـات املحـدودة واملتاحـة إل األفـضل للمـوارد واإلمكأو فكرة التخصيص األمثـل عىلوتقوم 

 : تلك الفكرةعىل ومن معايري التميز القامئة .السلع والخدمات املختلفة

استغالل املوارد املحلية مبا يسد جميع احتياجات العملية اإلنتاجية ويحقق املخرجات يف أفـضل  -أ  

 .حجم وشكل يريض جميع األطراف

ــــة   -ب ــــق القاعــــدة الذهبي ــــى، "رضارال رضر وال "تطبي ــــة االســــتغاللمبعن ــــؤدي طريق   أن ت
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 أفضل حال يصل إليه املرشوع أو تصل إليه الجهة املـستفيدة مـن إىل الكفؤ للموارد واملدخالت 

 وضـع عـىلًتطبيق طريقة التخصيص هذا بحيث ال تكون هناك حاجة أو رغبة أبدا يف الحـصول 

ً رشطا كافيا - وحده -لكن هذا ال يعترب . أفضل ًSufficient Condition الفعاليـة أو مستوى لتحقيق 

ًالكفاءة املنشودة، فهناك أيضا رشطا رضوريا ال يتـسبب الوضـع أ مكمالً لتحقيق تلك الحالة ، وهو ً

 .الناجم عن هذا االستغالل للموارد يف اإلرضار بآخرين من متنافسني أو غريهم

 التنميـة املطـردة وحاميـة البيئـة ًوذلك الرشط املزدوج يتشابه كثريا مع أحـد ركـائز إسـرتاتيجية

Sustainable Development املــوارد الطبيعيــة املحــدودة عــىل الــذي يتمثــل يف رضورة الحفــاظ 

 حقـوق األجيـال القادمـة يف عـىلبطبيعتها وتطبيق اسرتاتجيات التنميـة التـي تـضمن الحفـاظ 

 .االستفادة بتلك املوارد مثلام يستفيد الجيل الحايل منها

االستغالل الكامل للموارد اإلنتاجية التي تقرر تخصيصها كمدخالت للعمليـات اإلنتاجيـة رضورة  -ج

نتيجة تقنيات غري . املستهدفة وعدم إهدار جزء منها أو التسبب يف وجود فواقد كثرية غري مربرة

 .الخ... مالمئة أو لعدم كفاءة األداء اإلنتاجي

ًكام ونوعـا عدم املبالغة يف تخصيص املوارد اإلنتاجية  -د  مـثلام يحـدث يف حالـة البطالـة املقنعـة -ً

صفرية اإلنتاجية أو التبذير يف موارد الطاقة فكلها تتسبب يف تضخم غري مربر للتكاليف، وعرقلة 

 .ألداء العنارص اإلنتاجية األكرث أهمية باملرشوع

ة التــشغيلية للعــامل  والفعاليــ،Pricing Efficiency الفعاليــة التــسعريية أومثــل الكفــاءة  ،أخــرى 3-

Operational Efficiency of Labors،ية نتاج ولألجهزة اإلProductive Equipements. ...الخ. 

 ية وإشارتها قتصاد داللة قيمة الفعالية اال:ثانيا

  كانت إشارتها موجبة أوية قتصاداال يف قيمة الفعالية) زيادة(إذا كانت هناك  -1

  تقدم إيجايب مطلوب←) يجابيةإ(ية قتصادتعترب الفعالية اال . 

 . كانت إشارتها سالبةأوية قتصاديف قيمة الفعالية اال) تناقصا(إن كان هناك  -2
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ــة اال ــرب الفعالي ــصادتعت ــلبية(ية قت ــف ←) س ــصور أو تخل ــة أو ق ــوض يف الفعالي ــل مرف  خل

Deficiency. 

 صفر = ية قتصادإن كانت قيمة الفعالية اال -3

 وتحذير ألوضاع مستقبلية أسـوأ إن مل ، ركود مرفوض←) منعدمة(ة يقتصادتعترب الفعالية اال 

 .تتم املعالجة الفورية

 إشارتها موجبة لكنها تنخفض يف قيمتها عـن أو) كبرية(ية املطلقة قتصادإن كانت قيمة الفعالية اال -4

ري  مـن الغـأعـىل أوً  عن القيمة التي تحقق تفوق تنافيس متفـرداأونظريتها الخاصة بجهة منافسة 

 . قصور يف درجة الفعالية←

 مـن أقـل نتـاجيحدث عنـدما يكـون حجـم اإل Deficiency or Shortage قصورها أوختالل الفعالية ا -5

 . يف حدود املدخالت املتاحةنتاج املمكن تخفيضه لإلالحد األقىص

 ية قتصاد بعض الدواعي واألسباب املربرة لتحقيق ولزيادة الفعالية اال:ثالثا

 .األخرى الجهات التنافسية عىل )التميز التنافيس(ق وضع استهداف تحقي -1

 وااليجابيـات  تعظيم األرباح واملنافع،تدنية الخسائر والسلبيات يف األداء والترسيبات ويف نفس الوقت -2

 .. تعظيم القيمة اإلجاملية والصافية ملوضع التقييم لفعاليتهإىلالتي تنتهي 

 حقـوق الغـري يف االنتفـاع عـىلإلمكانيات املتاحـة مبـا يحـافظ  املهدر من املوارد واأوتدنية الفاقد  -3

 ً.أيضاباملوارد 

 . خلق رغبات جديدة لدي األطراف املستهدفةأوزيادة عوامل الجذب لجانب الطلب  -4

 عـىلًاسـتخداما   األفضلأوً ميكن أن تزيد من املمتلكات األكرث نفعا Added Valueتحقيق قيمة مضافة  -5

 .كن أن يساهم يف تفعيل عادات استهالكية أفضل القومي مبا مياملستوى

زيادة قوي الدفع التنموي املوازية واألمامية والخلفية مبا ميكن أن يساهم يف زيادة معدالت النمـو  -6

 . الكيلاملستوى أو الجزيئ املستوى عىل

 .زيادة إمكانيات املساهمة يف حل املشاكل القومية مثل مشكلة البطالة -7
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 كيفية حسابهام  وEffectiveness والفعالية Efficiencyالكفاءة  3/8

  ؟ ما هو االختالف بني مفهومي الكفاءة والفعالية:أوال

 البد من توضيحه يف اختالف هناك أن لكن الصحيح ً،قد يتم استخدامهام باعتبارهام مفهوما واحدا -1

 .املقصود يف الداللة

  الكفاءة:Efficiencyيـة ويف نتاج األداء يف رفع اإلمستوىاع  يرتبط مفهومها واستخدامها بارتف

 .ل للموارد ولإلمكانياتضاالستخدام األف

 ومؤرشات قياسها وتحققها:  

 )املوارد املستخدمة كمدخالت(تقليل  -أ  

 تدنية املفقود واملهدر من املدخالت  -ب

  املدخالتعىلتدنية التكاليف املنفقة  -ج

  املخرجاتتدنية الوقت والجهد املبذولني يف إنتاج -د

... مـن املـدخالت ) ال يزيد(باستخدام حجم ثابت ) املخرجات(زيادة حجم اإلنتاج  - ه

 .الخ

  Effectivenessالفعالية  -2

  املقدرة ومدى ، ملوضع ما يتم تقييم فعاليتهأويرتبط مفهومها بالهدف الجوهري للمرشوع 

  تحقيق هذا الهدف عىل

 ومؤرشات قياسها وتحققها: 

 )تحقق الهدف الجوهري(بة ارتفاع نس -أ  

 من الهدف الجوهري) بالفعل(تدين نسبة ما مل يتحقق   -ب

دميومة واستمرارية ارتفاع نسبة املتحقق الفعـيل مـن الهـدف الجـوهري بحيـث ال  -ج

ًيكون أمرا لحظيا أو مؤقتا فقط  ً صـحيح " ( أدومها وإن قـلالـلـه إىلأحب األعامل "ً

 )292الجامع الصغري وزيادته، ص 

أفـضل الكـسب بيـع،، مـربور، وعمـل  م الـدين،تعـالىما يرتبط هدفه بهدف اتبـاع  -د

 )252صحيح الجامع الصغري وزيادته ص " (الرجل بيده 
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ًوميكن استخدام الفعالية والكفاءة كمفهوم واحد حني يصبح وحدة قياس الكفـاءة ممثلـة لـذات 

 .م حجم املنتج تعظيأو نتاجالهدف الجوهري للمرشوع مثل تدنية تكاليف اإل

  Efficiency Ratios كيفية حساب معدالت الكفاءة :ثانيا

  Total Efficiency )إلجاميل املدخالت( اإلجامليةيف حالة الكفاءة  -1

 عدد الوحدات املنتجة
 =نسبة الكفاءة اإلجاملية 

 إجاميل تكاليف عنارص اإلنتاج املستخدمة
× 100 

 

 تـصل إليهـا أن النموذجيـة التـي يجـب أوالنـسب املعياريـة بحيث تتم مقارنة النـاتج إمـا مـع 

standards مع نسب املشاريع املنافسة يف ذلك املجالأو . 

 وتحسب قيمة الكفاءة اإلجاملية بالتعويض يف املعادلة التالية 

إجـاميل تكـاليف (قيمـة املـدخالت ) +  الكـيلنتاجاإل(قيمة املخرجات = قيمة الكفاءة اإلجاملية 

 .)نتاجإلعنارص ا

  Specific Efficiencyيف حالة الكفاءة الجزئية  -2

 أو أجـور أو مـن رأس مـال نتـاجعنـارص اإل) أحـد(و)  الكيلنتاجاإل(أي التي تربط بني املخرجات 

 :)أي أحد بنود املدخالت وليست جميعها( مواد خام أوآالت 

 )إلنتاج الكيلا(إجاميل قيمة املخرجات 
 =كفاءة أي عنرص إنتاجي من املدخالت % 

 تكاليف تشغيل العنرص اإلنتاجي املختار
× 100 

 

 )اإلنتاج الكيل(قيمة املخرجات 
 =كفاءة العاملة % مثال 

 إجاميل األجور املدفوعة
× 100 
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  Effectiveness Ratio كيفية حساب معدل الفعالية :ثالثا

 تحقق بالفعلحجم الهدف املتحقق بالفعل أو الجزء امل
 =نسبة الفعالية 

 الحجم الكامل لألهداف املخططة أو املعيارية
× 100 

 

٪ مـن أعـراض 95 يـشفي األولواتضح أن الـدواء  -  لعالج مرض وبايئ مادوائيني إنتاجمثال إذا تم 

 أفـضل األول يف الدواء )فعالة( أن املادة الـ عىلفهذا يدل  ٪ من أعراض املرض،50 واآلخر يشفى ،املرض

 من معدل الفعالية للمنـتج الثـاين أعىل األوليف املنتج ) معدل الفعالية(الدواء الثاين وذلك ألن منها يف 

 . املنافسأوالبديل 

 ألنـه ولتـسويقه األول املنتج نتاجتعطي أولوية إل -ً أيضابل واملنطقية  - يةقتصادومن الناحية اال

  .هإنتاج تحقيق الهدف الجوهري من عىلأكرث مقدرة فعلية 
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 الفصل التاسع

 عرض تفصييل للمرشوعات االستثامرية 

 وكيفية تفعيلها 

 

 

 :وبعض املفاهيم ذات الصلة Project تعريف املرشوع 1/9

 :يف اللغة 1-

 فإن كلمة ، تعاىل، كام يقصد بها السواء، وبالتايلالـلـهأصل الكلمة هي الرشع، ويقصد بها ما رشعه  -أ  

 . أو األمر الذي يهيأ ليدرس ويقرر أو خطة أو تصميممرشوع تعني ما يسوغه الرشع؛ 

 .لكن ذلك املفهوم يستخدم يف االقتصاد وباللغة الفنية مبعنى آخر مثلام سنوضح بعد برهة

 :ولكلمة مرشوع مرتادفات أخرى متشابهة مثل  -ب

 .ويقصد بها مكان للعمل أو للصناعة يجمع اآلالت والعامل: Firm منشأة -

 .ويقصد بها عقد بني اثنني أو أكرث للقيام بعمل مشرتك: Corporation الرشكة -

يقــصد بهــا الــشكل التأسيــيس لــدعائم ولهيكــل أي مــرشوع اســتثامري : Foundation املؤســسة -

 .يستهدف استكامل عنارصه وأشكاله يف مراحل تدريجية متتالية فيام بعد

تـاج إمـا مبـارشة بـرشاء اآلالت واملـواد يقصد بـه اسـتخدام األمـوال يف اإلن: Investmentاستثامر  -ج

 .األولية أو بطريقة غري مبارشة كرشاء أسهم وسندات

 .االحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل أو جمع اليشء وحفظه:Savingادخار  -د

 .إنفاق املال ونحوه: Consumptionاستهالك  - ه
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 :املفهوم بلغة االقتصاد: ًواصطالحا -2

 : املرشوع -أ

ًد به يف االقتصاد مرشوع استثامري متييزا له عن املرشوع الذي ينفذ داخل املؤسـسات عادة يقص

التعليمية كخطة تطبيقيـة متكاملـة ملجـال علمـي متخـصص يـتم إعـدادها كخطـوة متهيديـة ملراحـل 

وذلك مثل املرشوع الهنديس الذي يلتزم الطالب يف كلية الهندسـة . تطبيقية أخرى أكرث شمولية وتكامالً

للمـشاريع غـري االقتـصادية مثـل املـرشوع كام أنه يختلف عن األشـكال األخـرى . دميه يف نهاية العامبتق

، أو مـرشوع زواج الـذي ميثـل خطـوات مبنى معني الهنديس املعامري مثالً الذي ميثل مخطط شامل لتنفيذ

 .  طرفنيمتهيدية لحدث اجتامعي محدد بني

 االقتـصادي االقتصادي عن غريه، فقد تم تعريـف املـرشوعًوبعيدا عن االستفاضة يف متييز املرشوع 

اقرتاح بتخصيص قـدر مـن املـوارد يف الوقـت الحـارض ليـستخدم يف خلـق " املرشوع االستثامري بأنه أو

 توسـيعها بهـدف الحـصول عـىل منفعـة أو إعادة تأهيل طاقة إنتاجيـة قامئـة أوطاقة إنتاجية جديدة، 

، ص 2001 عبد القـادر محمـد عطيـة، .د" (ً فرتة زمنية طويلة نسبياصافية من تشغيلها يف املستقبل عرب

5،6( 

تخطيطهـا مجموعة من األنشطة االستثامرية التـي ميكـن "ًويعرف املرشوع االستثامري أيضا بأنه 

 ).6، ص2005أمني لطفي، / د" (تحديثها أو تطويرهاومتويلها وتنفيذها وتشغيلها و

وع يبدأ بفكرة تراود صاحبها وتكون مصحوبة بهـدف ينبغـي املرش ويف دراسة أخرى أشري إىل أن

اسـتثامر متوقـع قـد يـؤدي إىل "تحقيقه من إقامة هذا املرشوع، ومن ثم تم تعريف املرشوع عىل أنه 

 أو هدف املستثمر أو خدمة، ويف ذات الوقت يحقق أهداف أوتكوين وإنشاء كيان مادي يقدم سلعة 

ك أهداف كل األطراف ذات العالقة بهذا الكيان املادي مـن عمـالء أصحاب املرشوع وكذل(املستثمرين 

 )."6، ص 2007سعيد توفيق، / د(واملجتمع بصفة عامة ) أصحاب الديون(وعاملني وممولني 

 بأنــه كيــان اســتثامري يــشمل عــىل نــشاط  ومــن واقــع األمــر ميكــن أن نعــرف املــرشوع

ــدف  ــا له ــدد، وفق ــصادي مح ــن األأوًاقت ــددة م ــة مح ــة، ملجموع ــة معين ــىل رؤي ــة ع ــداف، القامئ  ه
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 والتقنيـات ًتحقيقا لرسالة معينة، وذلك باستخدام توليفة معينة من املدخالت وعنارص اإلنتـاج والتـشغيل 

 .من أجل الحصول عىل مخرجات صالحة لتحقيق أهداف املرشوع

 : املنشأة - ب

نـاء عليـه، فـإن املـرشوع ًهي وحدة إنتاجية ميكن اعتبارهـا جـزءا مـن املـرشوع االسـتثامري، وب

ً أكرث حيث يكون لكل منشأة موقفا ثابتـا أو)  خدميةأو(االستثامري ميكن أن يتكون من منشأة إنتاجية  ً

 .ًويتم بداخلها عملية إنتاجية معينة تحت إدارة صاحب املرشوع األصيل ووفقا ملا يحدده من أهداف

 : الرشكة -ج

 أكرث باملـساهمة أوعىل عقد يلتزم مبقتضاه شخصان هي شخصية قانونية اعتبارية مستقلة تقوم 

بحيـث يـشرتك املتعاقـدين يف جنـي ....  باإلدارةأو بالعمل أويف إنجاز مرشوع اقتصادي معني إما باملال 

 . تنجم عن مامرسة النشاط املعنيأوتحقق ي يف تحمل الخسائر التي قد أواألرباح 

املـرشوع "ضل حـرص االهـتامم األسـايس يف مـصطلح ًوتجنبا لإلغراق يف املفاهيم والتعريفات، يفـ

 . الجدوىًحيث أنه ميثل املفهوم األكرث شيوعا يف االستخدام يف مجال دراسات" االستثامري

 :بعض األنواع والتصنيفات الشائعة للمرشوعات االستثامرية  2/9 

 :وميكن تصنيفها من أكرث من منظور

 :من املنظور الربحي: أوالً

 حتى تعادلت قيم التكاليف أو ومن ثم فإذا تحققت خسائر :رية هادفة للربحمرشوعات استثام -1

 .مع قيم العوائد املرتبطة باملرشوع، يصبح غري مقبوالً

 حتـىومـن ثـم ميكـن قبـول املـرشوع يف تلـك الحالـة : مرشوعات استثامرية غري هادفـة للـربح -2

ــد، ولكــن يفــضل أن تتعــادل إجــاميل قــيم تكاليفــه   مــع إجــاميل قــيم مــا قــد إن مل يحقــق عوائ
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 يف التمويـل مثل املشاريع الوقفية التي تستثمر للـتمكن مـن االسـتمرار(يتحقق من أنشطته من عوائد  

مثل املشاريع التطوعية التـي تقـوم عـىل (، وإن كان ال يدر أية عوائد، فيفضل األقل تكلفة )الذايت لها

 ).التربعات االختيارية

عـدم هدف إقامـة مـشاريع اسـتثامرية مرتفعـة التكـاليف رغـم لكن يف بعض األحوال، قـد يـست

 منها تحقيـق عنـرص إدرارها ألية عوائد حيث يحدث ذلك عادة يف حاالت خاصة مثل تلك التي يستهدف

للفئات املستهدف انتفاعها مبخرجات املـرشوع حيـث ميثـل املـرشوع يف )  االقتناصأو(اإلبهار والجذب 

 أولتحقيق أهداف نفعية غري مالية مثل استجالب أصوات انتخابيـة، ) لة وسيأوأداة (تلك الحالة مجرد 

 .شغل منصب مرموق خاصة مع عدم امتالك القدرات املهنية والكفاءات التخصصية الفعلية املطلوبة

 :من املنظور االستغاليل: ًثانيا

 وعنـارص  وهي تلك التي تـستخدم املـدخالت مـن مـوارد:Productive Projects مرشوعات إنتاجية -1

لقيم نفعية استخدامية عـىل تلـك املـدخالت وإعـادة ) Additionإضافة (إنتاجية مختلفة من أجل 

 يف - معينـة من خالل عملية إنتاجية بتقنيـات فنيـة-عرض تلك املوارد والعنارص اإلنتاجية املنفردة

 .شكل منتج جديد موحد

 Addition Valueقـدم قيمـة مـضافة ًوبكلامت أكرث إيجازا فـإن املـرشوعات اإلنتاجيـة هـي التـي ت

ًللمــدخالت املــستخدمة مــن خاللهــا، وميكــن أيــضا أن تكــون مخرجاتهــا مبثابــة عنــارص إنتاجيــة 

Production Elements قابلة لالستخدام كمدخالت إنتاجية وسيطة يف مرشوعات إنتاجية أخـرى مبـا 

 .يحقق مضاعفات للدخل واإلنتاج

وهي التي تستخدم مدخالتها من أجل إنتـاج منتجـات : Consumer Projects مرشوعات استهالكية -2

 مخرجات نهائيـة الـصنع واإلعـداد بحيـث تـصبح قابلـة لالسـتهالك املبـارش حيـث ينتهـي دور أو

 .املخرجات وإدرارها النفعي عند املستهلك املستخدم لها

 دموهــي تلــك التــي تقــ: Productive/ Consumer Projects  إنتاجيــة/مــرشوعات اســتهالكية -3

  ملنتجاتهـــا بحيـــث تـــصبح قابلـــة لالســـتهالك املبـــارش،أو قيمـــة مـــضافة نفعيـــة ملخرجاتهـــا 

ــد أو  ــر جدي ــتج آخ ــاج من ــيط إلنت ــتج وس ــة كمن ــرة ثاني ــتخدام م ــصه أو لالس ــف وخصائ   مختل
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ومنافعه عن ما تقدمه هذه املرشوعات مثل الصناعات العطرية متعددة املراحل واالسـتخدامات التـي 

خاصـة ( صناعات دوائية أوغذائية أخرى  بإضافتها إىل صناعات أومنتجاتها بشكل مبارش ميكن استخدام 

 . وزيادة املنافعلتحسني الخصائص واملواصفات) الطبيعية منها

وهي التي تقوم عىل إعادة تجميع وتصنيف وإعداد : Recycling Projects مرشوعات إعادة التدوير -4

ــة  ــات والفــضالت غــري القابل ــأوالنفاي ــات  ال صالحة لالســتخدام املبــارش وتــصنيف وإعــداد النفاي

 كخامـات أو الصالحة لالستخدام املبارش من أجـل اسـتخدامها كمـدخالت أووالفضالت غري القابلة 

 .أساسية الستخراج منتجات جديدة ذات جدوى

 :من املنظور البيئي والصحي: ًثالثا

ال تلوث البيئة وال تـرض ) نظيفة(ت وهي التي تستخدم مدخالت وتقنيا: مرشوعات صديقة البيئة -1

بالصحة العامة وال تتسبب يف إهدار املوارد الطبيعية مثـل املنتجـات التـي ال يـستخدم فيهـا غـاز 

الذي شاع استخدامه فيام مىض يف إنتاج الكثري من األجهزة املعمـرة كالثالجـات، وعـدم ) الفريون(

مثل استخدام بعـض أنـواع (راعية الحيوية استخدام أخشاب األشجار كوقود واستخدام الديدان الز

ات وبالـصحة العامـة للبـرش بـبدالً من املبيدات الكياموية الـضارة بالن) الدود غري الضار بالنباتات

 ً.معا

 أو وتتمثـل يف مـرشوعات تقـام بـذاتها مـن أجـل الـتخلص مـن التلـوث البيئـي :مرشوعات بيئية -2

بدائل الصناعية، مثل تويل إنشاء مـساحات خـرضاء يف االستفادة باملوارد الطبيعية وإحاللها محل ال

 .الطرق واملباين، ومرشوعات جمع القاممة بطرق صحية

ــات -3 ــتثامر النفاي ــرشوعات اس ــدوير: م ــادة الت ــرشوعات إع ــع م ــا م ــشارك يف طبيعته ــي تت  وه

ــسابقة  ــا يف أن املــرشوعات ال ــف عنه ــا تختل ــة، لكنه ــة الثالث ــا يف املجموع ــسابق اإلشــارة إليه   ال

ــشم ــددةت ــة املح ــدافها اإلنتاجي ــق أه ــط لتحقي ــصالحة فق ــات ال ــتغالل النفاي ــا اس  ل اهتامماته

 ً ســلفا، أمــا مــرشوعات اســتثامر النفايــات فتــتم بالدرجــة األوىل مــن أجــل املحافظــة عــىل بيئــة
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 الـتخلص أومن تلك النفايات مع عدم االكتفاء مبجرد دفنهـا ) املثمر( نظيفة بحيث يتم هذا بالتخلص 

 .قط ومن ذلك استثامر قش األرزمنها ف

حيـث يـتم ذلـك باسـتخدام تقنيـات مـستحدثة : مرشوعات التخلص الصحي اآلمن مـن النفايـات -4

تضمن تجميع ونقل النفايات واملخلفات من أماكن تواجدها وتكتلها إىل أماكن نائيـة بعيـدة عـن 

حيـان إىل اشـتعال التجمعات السكانية مبا يضمن تقليل مخاطرها التـي قـد تـصل يف كثـري مـن األ

 إصدار إشـعاعات أوالحرائق الذاتية بفعل تفاعالت كيمياوية معينة تحدث يف النفايات املرتاكمة، 

 التسبب يف نرش األمراض واألوبئـة الفتاكـة أوبالغة الخطورة خاصة فيام يتعلق بالنفايات النووية، 

امها مـع مـرىض بـأمراض كام يحدث من قبل نفايات املستشفيات من رسنجات وأدوات تم استخد

 .وبائية معدية

 ):8، 7، ص 2055أمني لطفي، / د(من حيث التأثري عىل طاقة املرشوع : رابعا

 :والعنرص الجديد يتمثل يف: New Investment projects مرشوعات جديدة -1

 .مامرسة أنشطة مل يسبق مامرستها -أ  

اط أو الخدمـة املقدمـة مـن ذات الدخول يف أسواق جديدة محلية أو أجنبية يف ذات النش  -ب

 .املرشوع املعني

حيث تختلف عن سابقتها يف أنها :  Expansion Investment Projects مرشوعات التوسع االستثامري -2

تقوم بالتوسع يف حجم نـشاطها النشاط بذات نوعية املدخالت والتقنيات لكنها ) ذات(تستمر عىل 

 أخـرى يف منـاطق أخـرى عـىل املـستوى مبـان وفـروعليس فقط داخل املبنى لكن قد يكون بإنشاء 

 . للسرياميكأومن الفروع ملصنع غزل ونسيج ) سلسلة(مثل إنشاء .  الخارجيأواملحيل 

 : ومن مجاالت اإلحالل:Replacement Investment Projects مرشوعات اإلحالل الرأساميل -3

 ).ل يف عمرها اإلنتاجي مثالًًأكرث تطورا أو أطو(إحالل آالت صناعية مختلفة التقنيات  -أ  
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 .ًإحالل آالت أصغر حجام لدواعي املالمئة مع املساحة املتاحة  -ب

 .إحالل آالت أكرث سهولة يف االستخدام والتطبيق مبا يتالءم والخربات املتاحة لتشغيلها -ج

 أنها قد وتختلف عن سابقتها يف: Technology Investment Projects مرشوعات التطوير التكنولوجي -4

بعـض الوسـائل ) تضيف(تكون هي ذاتها املرشوعات بكل ما تستخدمه من مدخالت وآالت لكنها 

 بـرامج إلكرتونيـة أوالتي تـساهم يف رفـع أداء املـدخالت كقطـع غيـار إضـافية مـثالً ) التحسينية(

 .الخ.... مستحدثة

 :من حيث طبيعة العالقة التنافسية باملرشوعات األخرى: ًساخام

 :حيث يتخذ االرتباط أحد ما ييل من أشكال: ت ذات ارتباط معنوي مبرشوعات أخرىمرشوعا -1

 كمـدخالت من خالل استخدام منتجات مرشوعات سابقة اإلنتـاج: ارتباط تكاميل إيجايب دافع -أ  

كمـرشوعات النقـل (اإلنتاج ، أو استخدام منتجات مرشوعات متوازية )دفع خلفي(وسيطة 

، أو أن منتجاتهــا تفيــد ) التــسويق مــن أمــاكن اإلنتــاج إىل أمــاكنملنتجــات املــرشوع املعنــي

 ).دفع أمامي(مرشوعات الحقة اإلنتاج يف إكامل عملياتها اإلنتاجية املستهدفة 

 قـدراتها حيث يحدث هذا عادة بني املرشوعات البديلة التـي تختلـف: ارتباط تنافيس مدمر  -ب

 بسبب تفوق اآلخر مع استخدام وسائل غـري التنافسية، وتزيد حدة التنافس املدمر ألحدها

مرشوعة مثل التجسس االقتصادي والدعاية واإلعالن املضادة، والتهـام املـرشوعات الكـربى 

 .للمرشوعات الصغرية أو متناهية الصغر

ويحدث عادة بني املرشوعات البديلة املتنافسة التي تلتزم باتفاقيـات : ارتباط ودي أخالقي -ج

 .ها عىل عدم إرضار أحدها باآلخرأخالقية فيام بين

 :ومن مظاهر االستقاللية وعدم االرتباط: Independent Projects مرشوعات مستقلة -2

 .اختالف املجال اإلنتاجي -أ  
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 .اختالف مجال التسويق عىل املستوى املحيل أو الخارجي أو االثنني  -ب

 :ومنط االستثامر من حيث طبيعة: ًادسسا

دراسـات كمصطلح اقتـصادي جـوهري خاصـة يف مجـال ) استثامر(ة البالغة لكلمة بداءة، ولألهمي -1

 أنـه مثـل غـريه مـن ًالجدوى نفضل إعادة إلقاء الضوء األكرث إيضاحا عـىل مفهـوم االسـتثامر وخاصـة

 :ً عادة ما يالقي خلطا يف املعروض حوله يف الدراسات املتخصصة-املفاهيم

  جديدة يف األصول اإلنتاجية املوجودة يف املجتمعفاالستثامر هو إضافة طاقات إنتاجية. 

 هو عملية التوسع يف أنشطة املرشوعات القامئةأو . 

 يف مرشوعات انتهى عمرها االفرتايضأو هو تجديد يف أصول أو . 

 هو رشاء األوراق املالية املصدرة إلنشاء مرشوعات جديدة مبا يؤدي ويساهم يف النهايـة إىل أو 

 .ي اإلجاميل من السلع والخدماتزيادة الناتج القوم

كام ميكن تعريف االستثامر بأنه ذلك الجزء من النـاتج القـومي الـذي مل يـستخدم يف االسـتهالك 

الجاري لسنة معينة، وإمنا استخدم يف اإلضافة إىل رصيد املجتمع من األصـول الرأسـاملية لزيـادة قـدرة 

 ).116، ص 2009، أكتوبر، معهد التخطيط القومي(الدولة عىل إنتاج سلع وخدمات 

توظيـف "عىل أنـه ) 256 ،2009تحسني التاجي الفاروقي، (ولقد عرف يف معجم االقتصاد املعارص 

 زيـادة رأس املـال، أي اسـتخدام للمـوارد اليـوم مـن أجـل أواألموال يف رشاء يشء يتوقع أن ينتج دخالً 

 ".ً االستهالك غداأوالتوسع يف اإلنتاج 

 عـىل أواإلنفـاق عـىل الـسلع (عـرف االسـتثامر بأنـه ): Graham Bannock, 1972(ويف مصدر آخر 

 أوقيمة ما يتم إنفاقه عىل توفري املخزون من أصـول رأسـاملية للمـرشوع، ( بأنه أو) األصول الرأساملية

 التحـول إىل أوعىل عمليات التغيريات االقتصادية للمـرشوع مثـل عمليـات اإلحـالل الرأسـاميل لـآلالت 

  ).جي كبريحجم إنتا
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 يف الواقـع هـو األكـرث دقـة وارتبـاط مبفهـوم هوقد يعرتض القارئ لقدم مصدر هذا التعريف لكن

نظرية كينز ونظريات محـددات املصطلح كام يستخدم يف العرف االقتصادي حيث أنه تم استنباطه من 

يم اسـتخدامه بدقـة  الحقيقي لنشأة هذا املصطلح وتعم التي متثل األصلIncome Determinationالدخل 

 .أكرب

وعىل ضوء ما سبق، ميكن استنباط مفهوم أكرث شمولية بحيث يصلح للتطبيـق لـيس فقـط عـىل 

املـشاريع التـي متثـل خطـط تـرتبط بالحيـاة  ًاملشاريع االقتصادية الهادفة للـربح لكـن أيـضا عـىل كـل

ها مع هذا ميكن أن تهـدف إىل والسلوكيات املعيشية لإلنسان وكذا عىل املشاريع غري الهادفة للربح لكن

االسـتغالل "ميكـن أن يقـصد بهـا " اسـتثامر"تحقيق منافع ذات طبيعة غري مادية بناء عليه، فإن كلمة 

 ".التطبيقي للموارد ولإلمكانات املتاحة بغرض تحقيق أهداف ورؤى محددة

فئة عمريـة تثامر وذلك مثل استثامر الوقت، واستثامر خربات ذاتية يتميز بها املرء عن غريه، واس

 . األرسة استثامر أطفالأو استثامر عالقات متميزة لذوي النفوذ، أو) كفئة الشباب(معينة 

 ً. عقيامأوً سلبيا أوًواالستثامر ميكن أن يكون إيجابيا 

هو ما يتحقق من أجل تحقيـق أهـداف إيجابيـة نافعـة ومقبولـة مـن : فاالستثامر اإليجايب -أ  

 واألخالقية والقانونية، وكذلك هو مـا تتحقـق معـه أكـرب نـسبة مـن جميع املناظري الدينية

 . وهو عادة استثامر تنموي، ارتقايئ وتطويري إىل األفضل-األهداف املرجوة من تنفيذه

هو ما ينجم عنه تحقق أهداف ضارة أو متعارضة مـع جميـع املنـاظري : واالستثامر السلبي  -ب

 هو ما يخفف يف تحقيق النسب األكرب مـن األهـداف الدينية واألخالقية والقانونية، وكذلك

 .النافعة املخطط لها، وهو عادة استثامر هادم، متخلف، وساحب إىل األسوأ

 هــو مــا يــتم بــدون حــدوث أيــة تغيــريات مــستهدفة كانــت أم غــري : واالســتثامر العقــيم -ج
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  ).املسلبية الهادمة (لةمستهدفة وهو ميثل حالة ركود وكساد وفشل منذر ومتهيدي بالدخول إىل مرح

 :ًوميكن تصنيف املرشوعات وفقا ملعيار طبيعة ومنط االستثامر إىل -2

 الالزمـة ويتمثل يف املنفق النقدي عىل تـوفري املـدخالت واملتطلبـات: مرشوع استثامري نقدي -أ  

 .ًلتحقيق االستثامر ووفقا للمخطط الشامل املستهدف له

بـرشية يف غالبيـة (ثـل يف تكـوين طاقـات إنتاجيـة جديـدة ويتم: مرشوع استثامري عينـي  -ب

مـن (أو يف املحافظة عـىل كفـاءات الطاقـات اإلنتاجيـة املوجـودة أو يف تطويرهـا ) األحوال

 )خالل الدورات التدريبية والتعليمية مثالً

 :من حيث طبيعة العائد املتحقق: ًاسابع

 أو فنيـة أومبيزة إنتاجيـة تتسم  التي أونة مثل إنتاج السلع ضعيفة املرو(مشاريع مضمونة العائد  -1

 ).نفعية نسبية عن غريها

 ).مثل الصناعات االستهالكية الغذائية(مشاريع رسيعة العائد -2

  ). التي تتعارض مع عادات املجتمعأومثل املشاريع الوليدة (مشاريع غري مضمونة العائد  -3

 ).مثل مشاريع البنية األساسية(مشاريع بطيئة العائد  -4

 :من حيث الفرتة املستغرقة: ًامناث

 ).مثل األوراق املالية والتسهيالت االئتامنية قصرية األجل(مشاريع استثامرية قصرية األجل  -1

ً تحويل أصولها إىل نقودا بالتـأجري أومرشوعات يصعب تحويلها (مشاريع استثامرية طويلة األجل  -2

 ). بخالفهأو بالبيع أو

 :ءن حيث موضع ومجال االنتامم: ًاتاسع

 وهــي تلــك التــي يــتم متويلهــا مــن مــصادر : Domestic  محليــةأومــشاريع اســتثامرية وطنيــة  -1
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ًمحليـة، وتقـام عـىل أرضـه الـوطن األم، وغالبـا مـا تكـون األولويـة السـتخدام املـوارد والخامـات 

 :وميكن أن يتم تطبيقها من خالل عدة جهات. واملدخالت املحلية

  .يالقطاع العام أو الحكوم -أ  

 ).يعمل لحسابه(القطاع الفردي   -ب

 ).أفراد أو جامعات خاصة باملشاركة(القطاع الخاص  -ج

 ).منظامت غري حكومية(القطاع املدين  -د

 ).مثل الجمعيات للسلع الغذائية(القطاع التعاوين  - ه

مثل الجمعيات العسكرية الـصحية والخدميـة والغذائيـة املتاحـة لـيس (القطاع العسكري  - و

 ).ًفقط للعسكريني لكن أيضا للمدنيني

 .عادة يقوم بها غري املقيمني بالدولة ومن أنواعها: Foreignerمشاريع استثامرية أجنبية  2-

يف شـكل قـروض أجنبيـة، أو رشاء األجانـب األسـهم وسـندات (مشاريع استثامر غري مبارش  -أ  

 ).حكومية

ية التي تتدفق مـن الخـارج يف صـورة طبيعيـة مثل التحويالت املال(مشاريع استثامر مبارش   -ب

كالسياحة، أو نقدية إلقامة مشاريع يديرها األجانب بسبب ملكيتهم لكل أو لجزء من تلك 

مثل مشاريع الكـشف عـن الـنفط عـىل أرايض (املشاريع مام مينحهم حق قانوين يف اإلدارة 

 ).الوطن بواسطة رشكات أجنبية

 القطاع املحيل والقطاع األجنبي يف إطار القوانني املحلية املنظمـة بني: مشاريع استثامرية مشرتكة -3

 .كمثل تلك املعامالت

 .مشاريع متعددة الجنسيات -4

 :ً، وفقا لقانونية الوضعًعارشا

 .لها سجالت رسمية، ودافعة للرسوم وللرضائب املستحقة: مشاريع تتبع للقطاع الرسمي -1

ــمي  -2 ــري الرس ــاع غ ــة للقط ــشاريع تابع ــي لالقأوم ــصاد الخف ــمية وال: ت ــجالت رس ــا س ــيس له  ل

  تـــؤدي االلتزامـــات الوطنيـــة املفروضـــة، وكثـــري منهـــا ميكـــن أن يوصـــم بـــشبهات انحرافـــات
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 أو الـصحية  قانونية رصيحة مثل املشاريع التي تقوم مبنتجـات مخالفـة للمواصـفاتأوومخالفات دينية  

 تقوم يف تسويقها عـىل الغـش التجـاري بتزويـر أو املنتجة ملنتجات فاسدة أو الفنية املطلوبة أوالبيئية 

 .ضامنات صورية مثالً

 للقـانون أو مخالفة للـدين أو، وهي التي يتم متويلها من مصادر مشبوهة مشاريع غسيل األموال -3

 مسلوبة من الغري، ويتم إقامتها بهدف إخفاء حقيقة النشطة غري املرشوعة املدرة تلك املـصادر أو

 .زائف يبدو يف أنشطة استثامرية تبدو قانونية بالكامل التمويلية وراء قناع

 :ًعرش، وفقا لحجم املرشوعحادي 

 .مشاريع متناهية الصغر -1

 .مشاريع صغرية -2

 .مشاريع متوسطة -3

 .مشاريع ذات الحجم الكبري -4

ًوقد يتبادر إىل ذهن القارئ املتتبع جيدا لصفحات الكتاب منذ البداية خاطرة وقـوع املؤلفـة يف 

بعض البنود يف ذلك املقام مع ما تم رسده يف الفصل األول، لكن هذا التكرار مل يحدث عـىل خطأ تكرار 

سبيل الغفلة، وال عىل سبيل العمـد والقـصد، لكـن حـدث مراعـاة للتسلـسل العـريض وإلمتـام الـصورة 

كان عرض تصنيفات املرشوعات قد تـم مـن خـالل ففي بداية األمر . املستهدفة بشأن متضمنات الكتاب

 تعريفي متكامل حـولهام أمـا يف ذلـك املقـام، وبعـد االنتهـاء مـن بطه مبجال دراسات الجدوى كعرضر

عرض أدوات ووسائل وأهم املناهج املستخدمة يف دراسات الجدوى املعنية، والتي تهم بالدرجـة األوىل 

نفيـذ مـرشوع القائم عىل تلك الدراسات، فكان من الرضوري أن ننتقل إىل جانب الـراغبني يف إقامـة وت

ًاالستثامرية املختلفة، تشجيعا للجميـع  ًمعني لتقدم لهم دليالً إرشاديا ليك يتآلفوا من خالله مع األجواء

عىل أن يبدأ كل بخطوة فاعلة ليك يختار ما يناسبه مام تم عرضه تفصيالً من أنوع كثرية للمـرشوعات، 

 .وقوع يف براثنه منهاوليك يتعرف يف ذات الوقت عىل ما يجب أن يتجنبه ويحذر ال
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ًواستطرادا يف تحقيق هدفنا هذا، نكمل الصورة باألجزاء التاليـة بالفـصل الحـايل، بحيـث يـتم يف 

الفــصل التــايل واألخــري عرضــه دليــل تطبيقــي كــاف لــبعض الــنامذج التطبيقيــة لعــدد مــن املــشاريع 

 .االستثامرية القابلة للتنفيذ والتي تم تنفيذها بالفعل من قبل آخرين

 : عرش، االختالف بني املرشوعات املختلطة واملرشوعات املشرتكةثاين

ــة -1 ــرشوعات املختلط ــاريخ، ص .د: (Mixed Projects امل ــدون ت ــشاوي، ب ــاتم القرن ــي : )64، 63 ح ه

 التـي يتـشارك فيهـا القطـاع الخـاص مـع أواملرشوعات التي يشارك فيها األفراد والسلطة العامـة 

 حيث تتم تلك املشاركة يف األربـاح والخـسائر يف نطـاق معـني -اع العام القطأوالقطاع الحكومي 

ً جزئيا بالتمويل وجزئيا باإلدارة، واملشاركة يف األرباح واملخاطرأو -مثالً املشاركة يف التمويل( ً.( 

 أو طبيعيـون ويف تلك الحالة يأخذ املرشوع شكل الرشكة املساهمة التي يشرتك يف رأساملها أشخاص

 . معنويني من القطاع العامأومن القطاع الخاص، مع أشخاص طبيعيون معنيون 

وهـي املـرشوعات التـي يـشرتك يف  ):املرجـع الـسابق( Joint Venture Projects املرشوعات املـشرتكة -2

ًملكية رأساملها املحيل مع املال األجنبي سواء كان مالك هـذا املـال املـستثمر شخـصا طبيعيـا   أوً

وميكن أن تأخذ تلك املرشوعات أحد أشـكال .  القطاع العامأوص القطاع الخاص ًمعنويا من أشخا

 .الرشكات الخاصة

 ):62املرجع السابق ص ( Companies  عرش، بعض األشكال القانونية للرشكاتلثثا

 وميتـد مـسئوليتهم وهناك يتشارك جميع الرشكاء بحصـصهم :Partnership Companiesرشكات التضامن  -1

ًلكون أيضا وكل مشارك يكتسب صفة التاجر، كام ال يقبل ترصف أي رشيك يف حـصته إىل كل ما مي

كـل الـرشكاء هنـا متـضامنني يف املـسئولية عـن أن أي . بسحبها مثالً بـدون موافقـة سـائر الـرشكاء

 .الرشكة

 وهـــي تـــضم فئتـــني : Limited Partnership Companiesرشكـــات التوصـــية البـــسيطة  -2
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ات فئة الرشكاء املتـضامنني يف املـسئولية عـن التزامـات الـرشكة بكـل أمـوالهم، من الرشكاء، إحداهام ذ

والثانية تحدد مسئوليتهم تجاه الرشكة والتزاماتها مبقدار حصصهم يف الـرشكة، وتلـك الفئـة األخـرية يف 

 .مقابل محدودية مسئوليتها، ال يحق لهم التدخل يف إدارة الرشكة

وهـي متـزج بـني خـصائص : Limited Partnership by Shares Companiesرشكات التوصية باألسـهم  -3

 فهـي تـضم رشكـاء متـضامنني، ورشكـاء مـساهمني محـدودي -رشكات األشخاص ورشكـات األمـوال

 .ًاملسئوليات بحيث يحدد لها القانون حدا أدىن لرأس املال

ــ: Limited Liability Companiesرشكــات ذات مــسئولية محــددة  -4 ــة ال رشكاء  وفيهــا ال يوجــد فئ

 وال يكتـسب -املتضامنني لكنها تضم فقط رشكاء مسئولني بقدر حصصهم التـي سـاهموا بهـا فيهـا

وال يـسمح لتلـك . ًاملساهم فيها صفة التاجر والحد األقىص ألعضائها ال يزيـد عـن خمـسني رشيكـا

تثامر  اسـأو تلقـي الودائـع أو لالدخـار أو البنـوك أوالرشكات بالقيام بأنشطة مثل أعـامل التـأمني 

 .األموال لحساب الغري

ً تـتالءم أساسـا مـع وهدفها األسايس تجميع األموال، وهـي: Joint Stock Companiesرشكات مساهمة  -5

 قلة من األفراد أن يوفرونه كام يحـدث يف حالـة أو يعجز فرد ًا كبرياملرشوعات التي تتطلب متويالً

 رشكـات أو) سـهمها لالكتتـاب العـامال تطـرح أ(وميكن أن تكون رشكات مغلقة . رشكات األشخاص

وميكن أن يكون املساهمني فيها من األشخاص الطبيعيني ). تطرح أسهمها لالكتتاب العام(مفتوحة 

ً املعنويني واملساهمني هنا أيضا ليسوا متضامنني لكن كل منهم تقترص مـسئوليته تجـاه الـرشكة أو

 .بقدر أسهمه فيها

 :ع االستثامريبعض املتطلبات األساسية للمرشو 3/9

 :املراحل املختلفة التي مير بها املرشوع االستثامري: أوالً

   وربطهــا بأهــداف وطموحــات معينــة مــن خــالل مفاضــلة مقارنــة بــني مجموعــةمرحلــة الفكــرة -1

ــول  ــة ح ــار البديل ــاالت(األفك ــة ) مج ــتثامرية مختلف ــة (اس ــال الزراع ــل مج ــسياحة أومث  أو ال
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، ثم بدائل استثامرية داخل كل مجال، ثـم وضـع أولويـات للبـدائل ) الخ... التجارةأو الصناعة اليدوية 

 .املختارة، انتهاء تجديد نطاق وطبيعة االستثامر املرغوب واملفضل

الـشاملة والكافيـة بـالتعريف بكـل مـا ميكـن أن يـرتبط باملـرشوع مـن مرحلة استجالب البيانات  -2

منيــة وقانونيــة وإجــراءات وتيــسريات متطلبــات متويليــة وتــشغيلية وتقنيــة وخدميــة وإداريــة وأ

 .الخ... وتكليفات رسمية

 بإجراء دراسـات اسـتطالعية للمنـاخ املـرتبط بنـشاط املـرشوع وبعملياتـه مرحلة التجربة والخطأ -3

التسويقية وبعمليات التسعري وتحديـد الحجـم املبـديئ لعـرض منتجـات املـرشوع والتعـرف عـىل 

 .ن إقامة املرشوع من أجل تفعيل وتنمية الطلب املستهدفة مأوطبيعة الفئات املستفيدة 

 باملـرشوع  عن املشاريع ذات االرتباط باملرشوع املعني وتحديد طبيعة ارتباطهـاتحصيل بيانات كافية -4

 .وإعداد تصور مرشد بكيفية التعامل مع تلك املرشوعات كالً وفق طبيعة عالقته باملرشوع

ت املرشوع بتوفري عنارص اإلنتاج والتشغيل واإلدارة وغـري  للبدء التكويني للبناإعداد املناخ املالئم -5

من املستلزمات الرضورية للتمكن من بداية إقامة املرشوع وتفعيل النـشاط املـستهدف مـن هذا 

إقامته، مع إجراء عمليات دعاية وإعالن متهيدية من أجـل جـذب أكـرب جانـب مـن الطلـب عـىل 

 مـن جديـة ذلـك الطلـب والتعـرف عـىل خصائـصه منتجات املرشوع يف مرحلة التشغيل، والتأكد

 .الفعلية

 التـدريبي حيث يبـدأ بالفعـل تـشغيل عوامـل اإلنتـاج والتكليـف: مرحلة بدايات التشغيل التجريبي -6

عليهـا بالكفـاءة الالزمـة للعامل عىل اآلالت واملعدات املستخدمة من أجل اكتساب مهارات العمل 

 . العمل بالكفاءة املعلنة واملطلوبةدات ذاتها عىلومن أجل التأكد من صالحية اآلالت واملع

وهي بداية لتحويل املرشوع إىل خليـة نحـل فعليـة ال يفـرتض وجـود أي : مرحلة التشغيل الفعيل -7

ويفـرتض يف تلـك املرحلـة أن يعمـل  ًيـشغل مكانـا فيـه،وال ألي شـخص تعطل ألي مـن مكوناتـه 

 . تخيلهاملرشوع بأقىص طاقات له يف أفضل مناخ حاميس ممكن
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يمـي ي تقوهي مرحلة بالغة الخطورة واألهمية ألنها تشمل عىل ظهور أهـم مـؤرش: مرحلة التسويق -8

 انـرصاف محـبط أو عىل وجـود أخطـاء أو عىل التبشري بنجاح وفعالية املرشوع -مبدأي لكن فعيل

ت عن اإلقبال الفعال عىل منتجـات املـرشوع مـام يـستلزم معـه رسعـة اتخـاذ املواقـف والتعـديال

 .الالزمة الستدراك املوقف وتوجيهه إىل الوضع املقبول واملحقق ألهداف املرشوع

تـتالءم مـع أهدافـه التـي ترتكـز  حيث يسري املرشوع يف خطـى تقدميـة: مرحلة الرواج واالنتعاش -9

خفـض أسـعار عادة يف تحقيق مبيعات متزايدة وإيرادات متزايدة وتكاليف متناقصة تساعد عـىل 

 ألنـشطة املـرشوع حتـى د من الطلب الفعال ويزيد من سلسلة االنتعاشات الرواجيـةاملنتج مام يزي

  :يصل إىل

 . الكبري حيث تتناقص تكاليف اإلنتاج وأسعار املنتجمرحلة تحقق وفورات اإلنتاج -10

 مقـادير  وتحدث يف حالة بقاء أحد عنارص اإلنتاج ثابتـة عـىل حالهـا مـع إضـافةمرحلة تناقص الغلة -11

ارص اإلنتاج األخرى باستخدام ذات التقنية اإلنتاجية مام يتسبب يف تناقص متوسط متزايدة من عن

استمرار الحال ستبدأ متوسط تكلفة الوحدة املنتجة يف البداية ثم ثباتها لفرتة تشغيلية تالية ثم مع 

ف مام يدفع املتحصلة نتيجة الرتفاع التكالي ًتكلفة الوحدة يف االرتفاع مام يؤثر سلبا عىل صايف األرباح

املنتج مبا يتسبب يف انخفاض الطلب الكيل الفعال خاصة إن  صاحب املرشوع إىل رفع سعر بيع وحدة

 . ال نهايئأوكان املنتج كبري 

 التـي بلغهـا ًمرحلة التطوير والتحسني أو التوسع أو إقامة خط إنتاجي مكمل أو جديـد وفقـا للحالـة -12

 .املرشوع

 : الواجب مراعاتها الستكامل وتنفيذ املرشوعبعض املتطلبات األساسية: ًثانيا

 هناك بعض املطالب العامة التي ً-يف جميع مراحل املرشوع التي سبق إلقاء الضوء عىل أهمها توا -1

 :يجب عىل املستثمر أن يتبعها كبداية للسري عىل املسار الصحيح

 حـــات املـــستثمر ة الدقيقـــة للتجـــارب االســـتثامرية املطابقـــة لطمويـــتبعاملالحظـــة الت -أ  

ــة  ــاعها املختلف ــة ألوض ــصورات تقيمي ــرشاف ت ــة است ــرون، ومحاول ــا آخ ــام به ــي ق  والت
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 .للمساعدة عىل بلورة األفكار البديلة وعىل ترشيد عملية االختيار والتفضيل

 .االستعانة بأهل املشورة والخربة من املعارف وغريهم  -ب

 تنفيذها بتجميع أكرب قدر من البيانـات محاولة استكامل الصورة حول املرشوعات املمكن -ج

 .االستطالعية

 .االستعانة مبكاتب استشارية متخصصة -د

فإذا تبلورت فكرة املرشوع وأصبحت مسمى محدد ملرشوع بعينه قابل للتنفيـذ، ال بـد أن يـدرك  -2

ر املستثمر أن هناك متطلبات أساسية البد من تحقيقها حتى يستمر املرشوع وأنشطته عىل املـسا

 :ومن أهم تلك املتطلبات. الصحيح

 يعتـرب ويعترب هذا مـن أكـرث املتطلبـات أهميـة، فالتمويـل: توفر اإلمكانات التمويلية الكافية -أ  

مبثابة الغذاء والرشاب الالزمان لتوليد طاقات املرشوع وتشغيلها وبدونـه يـصبح املـرشوع 

ًحلام خياليا ال جدوى له ً. 

 :لتمويل ميكن أن يكون مصدره منوكام رشحنا يف جزء سابق، فا

 كمـصادر(من دخل من عمل سـابق لـدى الغـري ومدخرات ائض ومدخرات أو موروثات أو ف -

 ).شخصية

 ).جهات خريية أو أرسية(قروض حسنة أو منح وهدايا نقدية غري مسرتدة  -

 ).رشكاء متضامنني أو محددي املسئوليات(رشكاء آخرون باملال كله أو جزء منه  -

 .وض من البنوك أو من صندوق التنمية االجتامعيةقر -

 .مع أفراد األرسة أو الجريان أو املعارف" جمعية أرسية" -

 .طرح أسهم يف السوق املخصص -

 مام يتحقق ثم ادخار الجزء األكرب) وليكن داخل املنزل مثالً(البدء بنشاط ضئيل التكاليف  -

تم التوسع التدريجي يف النشاط حتى من عوائده، وإعادة تدوير تلك الفوائض بحيث ي

املستهدف أو لتنمية املرشوع متناهي يتكون رأس املال املالئم للتحول إىل إقامة املرشوع 

ًالصغر القائم بحيث يصبح مرشوعا كبريا ً. 
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وهي متثل عنارص اإلنتـاج التـي تـشري إليهـا النظريـة االقتـصادية : توافر املدخالت الالزمة  -ب

وذلــك باإلضــافة إىل ) لــة البــرشية، رأس املــال مــن آالت ومعــدات، التنظــيماألرض، العام(

بنـود املـدخالت الـالزم توافرهـا عـىل مدخالت أخرى داعمة، وبوجه عام ميكن توضيح أهم 

 :مدى مراحل إقامة املرشوع وتشغيله يف اآليت

املناسب حيث يراعى أن يكون هذا يف املوقع : األرض واملبنى الذي يقام عليه املرشوع -

كن للمستثمر الناشئ أن يبدأ مرشوعه داخـل املنـزل ميو. تالء كام سوف يوضح يف جز

 إىل حني ميرسة حيث ميكنه بعد تحسني أحوالـه املاديـة فيهبتخصيص مساحات معينة 

أن يستأجر وحدة إدارية أو تشغيلية معينة، وبالتـدريج ميكنـه االنتقـال يف النهايـة إىل 

 .اعي االستقرار وتوفري نفقات اإليجارمكان ميتلكه لتحقيق دو

بنفـسه أو مبـساعدة املكتـب (ًعىل املستثمر أن يضع تخطيطـا شـامالً : العاملة البرشية -

 ًبحيث يشمل تصنيفا لجميع األنشطة املطلوب تنفيذها باملرشوع،) االستشاري املختص

ًوتحديد عدد الوحـدات الـالزم إنتاجهـا يوميـا أو أسـبوعيا أو شـهريا،   ً أو عـدد سـاعات ً

العمل اليومي أو األسبوعي أو الشهري لكل فئة من العاملني، ثم تحديد عدد العـاملني 

الالزمني إلنجاز كل مهمة يف جميع أنشطة املرشوع، وتحديد طبيعـة العاملـة املطلوبـة 

عاملة مؤقتة أو موسمية (، وطبيعة دميومتها )كشفها ذات وخربات ومهارات متخصص(

ًوفقـا ملتوسـط تكـاليف املعيـشة (األدىن ألجر كل عامـل وتحديد الحد ، )أو وقت الطلب

ًاإلحصائية املتخصصة وكذلك وفقا لحجـم املكلـف بـه مـن عمـل  املحسوب يف الدراسات

، وكـذلك تحديـد الحـد األقـىص الـذي ميكـن أن يتحملـه )الخ...  التعليميةًووفقا لحالته

وللحـوافز وللمـسئوليات االجتامعيـة املرشوع يف بند األجور، مع تحديد بند للمكافـآت 

 .تجاه العاملني

ــائف  ــب وظ ــات طل ــن خــالل إعالن ــبة م ــة املناس ــة اســتجالب العامل ــدأ عملي ــم تب  ث
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الفنية والكليات  ، أو من خالل املدارس)مثل جريدة الوسيط(يف الوسائل اإلعالمية التقليدية  

أن تكون العاملة من  وميكن - الغرضاملتخصصة حيث تعقد لقاءات تعارف تخصص لهذا

 .األقارب واملعارف أو أن تستجلب من األماكن الحرفية واملهنية األخرى

ًوالبد من إعداد تعاقدات رسمية بني جميع األطراف حفظـا للحقـوق وتقلـيالً لـدواعي  

 .ًاملنازعات وتيسريا املناخ مهني مستقر

ية حيـث يجـب عـىل وهـو يعتـرب عـادة املكمـل أو البـديل للعاملـة البـرش: رأس املال -

أي تقـوم أنـشطته بنـسبة أكـرب عـىل ) كثيف بالعاملة(املستثمر أن يفاضل بني استثامر 

أي أن الرتكيـز يكـون باسـتخدام اآلالت " كثيف برأس املال"تشغيل العاملة، أو استثامر 

ً قدر من العاملة البرشية تجنبا ملخـاطر التعامـل مـع بعـض أقلواملعدات مع توظيف 

هم الذين ال يستقرون يف مكان عمـل واحـد فيرتكـون العمـل ويتـسببون يف املهملني من

 .تعطيل عملية اإلنتاج ويتسببون يف حدوث خسائر للمرشوع وكذلك يف إهدار املوارد

وعىل املستثمر يف عملية املفاضلة هذه أن يوازن بني مزايا وعيـوب اسـتخدام كـل مـن  

ر استخدام االثنني مبا يساهم يف تحسني البديلني بحيث يختا/ هذين العنرصين املكملني

العملية اإلنتاجية للمرشوع، ومبا يضمن مقـدرة العاملـة املوظفـة عـىل تـشغيل اآلالت 

 .واملعدات الجديدة أو عالية التقنيات

ً أيضا، حيث ال يقـوم املـرشوع وال ميكنـه االسـتمرار بنجـاح بـدون كـادر تنظيم وإدارة -

باملهام التخطيطيـة واإلداريـة بنجـاح ومـن مهـام ذلـك إداري متكامل قادر عىل القيام 

الكادر القيام بتقسيم العمل والتخصص ووضع الـشخص املناسـب يف املكـان املناسـب، 

واملتابعة واإلرشاف واإلرشاد، والتنسيق بني األعامل واألنشطة املختلفة وإعـداد تقـارير 

 .الخ... تبتقييم مستويات األداء وتوقيع الجزاءات أو تقرير املكافآ

ـــستويات -  ـــشملها املـــرشوع لتحـــسني م ـــضل أن ي ـــارص أخـــرى يف ـــاك عن  لكـــن هن
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 األداء فيه مثل توفري مكاتب لقـانونيني متخصـصني يف بحـث القـضايا وأيـة أمـور قانونيـة 

ًيتوقع دامئا أن يتعرض لها أي مـرشوع، وملحاسـبني ومـراجعني مهـرة يف إعـداد الـدفاتر 

تقدير الرضائب واملـستحقات الدوريـة رقابية الرسمية ويف الالزمة للعرض عىل الجهات ال

 عـىل منـاخ بيئـي صـحي داخـل املـرشوع ويف عىل املـرشوع، ورشكـة نظافـة للمحافظـة

 املطلوب لتجدد نشاط الرتفيهلدواعي الراحة واالسرتخاء واملنطقة املحيطة، وملحق مكاين 

 يتطلـب سـاعات يوميـة  عىل االستمرار يف عملهـم خاصـة وإن كـانالعاملني وتحفيزهم

 .ممتدة

 :وذلك من خالل قنوات إجرائية: تهيئة املناخ املستقر املناسب ألنشطة املرشوع -ج

بإمتام كـل اإلجـراءات الرسـمية والقانونيـة الالزمـة العـتامد املـرشوع : التهيئة الرسمية -

وتحقيــق العالنيــة والــشفافية حــول أنــشطة باســتخراج الرتاخــيص ودفــع املــستحقات 

املعلنـة يف الجهـات التـي بيق املواصفات الفنية املقررة وإتباع اللوائح واإلرشـادات وتط

والغرفة الـصناعية ووزارة الـصحة،  يتبعها االستثامر مثل الغرفة التجارية واتحاد الصناعات

 األخـرى التـي تـشمل عـىل األنـشطة املختلفـة ووزارة اإلسكان ووزارة السياحة والجهات

 .ت االستثامرية املقامةاملرتبطة باملرشوعا

بالرتكيز عىل املباين الصحية التي تـستخدم اإلضـاءة والتهويـة : التهيئة البيئية والصحية -

، االهـتامم بالـديكورات الخـرضاء )باستخدام نوافذ متسعة املـساحات مـثالً(الطبيعيني 

نظيفـة التي يستخدم فيها النباتات واألزهار الطبيعية املنعشة واستخدام مرافق صحية 

ًدامئا، وعمل مداخن ووسائل أخرى مالمئة للـتخلص مـن العـوادم واألدخنـة والنفايـات 

 ...الضارة وهكذا

 بتخـــصيص طـــاقم صـــحي لحـــاالت الطـــوارئ، وتـــوفري: الرعايـــة الـــصحية للعـــاملني -

 نقديــةبعــض األدويــة والعقــاقري الالزمــة لإلســعافات األوليــة، وتخــصيص احتياطيــات 

   العمـــل ومواســـاة املـــرىض مـــن العـــاملني، وتخـــصيص كإعانـــات لعـــالج إصـــابات

  عـــضويةمـــرشوبات ووجبـــات خفيفـــة لتجديـــد نـــشاط العـــاملني، وإن أمكـــن عمـــل
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فبكـل .  مراكز رياضية قريبة من مكان عملهم لقضاء أوقات الراحة فيهـاأو لهم يف نوادي 

نتجـات ًتأكيد أن اإلنتاجية ترتفع كثريا عند العمل صـحيح البـدن مـام يـضمن زيـادة م

 .املرشوع واستمراريته الطبيعية

تتطلـب فـرتات  لحفظ ولتخزين الخامات واملدخالت التـي إعداد مخازن وأماكن مالمئة - 

 املرحليـة لتـرصيفها العمليـات طويلة لحفظهـا، ولتخـزين املخرجـات لحـني االنتهـاء مـن

 .وتسويقها

ت الجديدة ويف صـيانتها  عىل تشغيل اآلالت واملعدااالستعانة باملتخصصني يف التدريب -

 .وتقليل مضاعفات إهالكها وإطالة عمرها اإلنتاجي

 للمرشوع بطريقـة تجـذب جانـب الطلـب املـستهدف تخصيص عالمة تجارية متميزة -

 .وتكون سهلة التذكر، وذلك من أجل إشهار املرشوع

 واملدفوعات املـستحقة عـىل املـرشوع مـن خـالل التقدير التصوري للرضائب والرسوم -

زيارات ميدانية للمصالح واملؤسسات ذات الصلة وتـدوين تلـك املـستحقات والتعـرف 

من املستشارين القانونيني املختصني عىل أفضل طرق الدفع والـسداد التـي تـتالءم مـع 

 .قدرات املستثمر

م، والذين ا بوجه عتأصيل عملية التعرف عىل طباع وسلوك واتجاهات فئة املستهلكني -

 خدمات املرشوع عـىل وجـه أخـص، أو الطلب املتوقع عىل منتجات ينتمون إىل جانب

وذلك من خالل مقابالت مـع املـسئولني يف الغـرف التجاريـة وغرفـة الـصناعة الخاصـة 

باملنتج والسامرسة والوكاالت ومنـدويب املبيعـات وزيـارات عـابرة تفحـصية للمـشاريع 

 .املعرفة، واملعارف وغريهماالستثامرية املامثلة واملنافسة، ومناقشة أهل التخصص و

  وتأصــيل أجــواء املنافــسةتخفيــف اآلثــار الهدامــة للتنافــسية مــع الجهــات األخــرى -

ــة ــات:  التكاملي ــراء اتفاقي ــسة وإج ــات املناف ــة إىل الجه ــارات ودي ــل زي ــك بعم  وذل

ــــدأ  ــــزام مبب ــــىل االلت ــــم ع ــــة معه ــــودي " ال رضر وال رضار" ودي ــــل ال  والتواص

  تحويـــل شـــكل املنافـــسة إىل منافـــسة تكامليـــة واالجتامعـــي معهـــم بحيـــث يـــتم
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يساعد كل اآلخر يف دعم أنشطته واحتفاظه مبكانه يف السوق ويف استكامل ما ينقص لـدى 

البعض بالحصول عليها من البعض اآلخر وبالتأكيد عىل تثبيت األسعار يف حالة تجـانس 

 .املنتجات املباعة

 لكـن يف ًستقل بعيدا عن الجهات املنافـسةويفضل أن يقيم املستثمر مرشوعه يف مكان م -

ًنفس الوقت يكون موجودا بني تجمع من املرشوعات التكميلية واملستقلة التي تكـون 

ًفيام بينها سوقا متنوعا شامالً يجذب أكرب عدد من املستهلكني ويخلق رغبـات متولـدة  ً

 املـستهلكني ًمن رشاء منتجات املرشوعات املجاورة عند مشاهدتها عرضـا إنـشاء زيـارة

 .املقصورة أصالً ملرشوع آخر بعينه

بتـوفري دورات تدريبيـة مكثفـة قبـل بدايـة أنـشطة : التأهيل املهنـي والحـريف املالئـم -

املرشوع ويف مرحلة بدايات إنشائه من أجـل التـدريب العمـيل عـىل كيفيـة اسـتخدام 

وعـدم االكتفـاء معدات املرشوع وإدارة األنشطة املكلفني بهـا داخـل املـرشوع املعنـي 

 .مبهاراتهم وخرباتهم األصلية التي قد ال تكفي االحتياجات التشغيلية للمرشوع املعني

 ويحدث ذلك خاصة يف مرحلة بدايات إنشاء املرشوع حيث يبـدأ :التجريب التسويقي -

تجريبية يف املواصفات وفيام يتحدد لها من أسعار ويف طريقة ) عينات(املستثمر بإنتاج 

ويف أسـاليب عرضـها للمـستهلكني يف مواقـع تـسويقية مختلفـة ويف هـذا تـتم تغليفها 

االستعانة مبندويب مبيعات مهرة وقادرين عىل التقييم الـصحيح ألفـضل حـال تـسويقي 

 .ميكن للمرشوع أن يستقر عليه

ــسبب   ــدار ال يت ــة مبق ــة األولي ــة التجريبي ــدات اإلنتاجي ــدر الوح ــصح أن تق ــادة ين  وع

  - جذريـــة أو جـــسيمة لـــصاحب املـــرشوع يف خـــسائرعـــدم بيعـــه وتـــرصيفه 

 كـــام يفـــضل أن يكـــون يف حـــدود مـــا ميكـــن توزيعـــه كهـــدايا ملعـــارف والجـــريان

 . أو االســـتفادة منـــه باالســـتهالك الشخـــيص أو العـــائيل ألطـــول فـــرتة ممكنـــة 

ــل مخــاطر رفــض ــة هــو تقلي ــات التجريبي ــك التقــدير األوىل للعين ــزات ذل  فمــن ممي
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ستيعابه وتحويل منافعه من أرباح متحصلة من إيـرادات بيعـه للعـري،  السوق الخارجي ال

وهـذا، مـا ينـتج . إىل نفقات استهالكية تم توفريها من خالل االسـتهالك الـذايت للمنـتج

. ممكنـة  للتعديل والتصحيح بأقل تكاليف وترسبات وخـسائر وباحباطـاتفرض أفضل

مـستحدثة ميكـن أن تطلـق عليهـا وبناء عىل اتباع تلك الطريقة ميكن أن نطبق قاعدة 

 ً.تحويل املنتج أو البائع إىل منتج رشيد بل ومستهلك رشيد أيضا

 من خالل التعرف اإلحـصايئ الـدقيق عـىل التوزيـع :تحديد املواقع التسويقية املناسبة -

والتعـرف عـىل )  خـارج البلـدأوداخـل (الجغرايف للسكان يف األماكن املتاحة للمستثمر 

وجغرافيــة للــسكان وكــذلك عــىل عــدد املنافــذ املنافــسة التــي تغطــي الخــصائص الدمي

 عىل مدى تقبلهم للجديـد أواحتياجاتهم من املنتج الذي يزمع املرشوع املعني إنتاجه، 

ًمن املعروضات إن كان املرشوع سيقدم جديدا حيث تزيد درجة احتامل قبول الجديد 

 .ثقفةيف املناطق الراقية والكثيفة بالطبقات الرثية امل

 ألسـاليب أو التعرف عىل املستوى التكنولوجي السائد يف السوق سواء بالنسبة للمنتجات -

، حيث يساعد هذا عىل اختيـار )73 حاتم القرنشاوي، مرجع سبق ذكره، ص .د(اإلنتاج 

التوليفة اإلنتاجية املناسبة من املـدخالت مـن خامـات ورأس مـال وعمـل وغريهـا مـع 

 كثيـف بـرأس أوقي األفضل لإلنتـاج أن يكـون كثيـف بالعاملـة تحديد األسلوب التطبي

 تعـديالت أوً متوازنا يف االستخدام بحيث يقوم اختيـار املـرشوع عـىل إضـافات أواملال 

 .يتميز بها عن منافسيه، وعىل تقديم مواصفات وخصائص مختلفة للمنتج

 ين الــسابقة يف نفــستتبعــه لتجــارب اآلخــربتلــك املفاضــلة، أن يالحــظ املــستثمر عــىل وكمثــال 

 ، قـــام أحـــد املـــشاريع بـــالرتكيز ه املجـــال أنـــه يف مجـــال صـــناعة مـــشغوالت الرتيكـــو والكروشـــي

 عــىل اإلنتــاج اليــدوي باســتخدام عاملــة بــرشية كثــرية العــدد مــع االســتعانة بــأدوات تريكــو 

ــي ــصاحب هوكروش ــية ل ــضة ومرض ــة منخف ــك العامل ــور تل ــت أج ــدة، وكان ــعارها زهي ــسيطة وأس   ب
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ً املرشوع، وما زاد من درجة رضاه أن القطعة تباع يف السوق بأسعار مرتفعة نـسبيا لزيـادة الطلـب هذا

 .خاصة من قبل السائحني عىل ذلك النوع من املنتجات اليدوية

استخدام األجهزة واملعدات املتطـورة والحديثـة َّفضل  هًبينام وجد مرشوعا آخر متشابهة املجال، لكن

 تجهيز أماكن تواجدها باملرشوع وتجهيز املهارات الالزمة مبالغ كبرية مام اضطره إىل التي تنفق عليها وعىل

صـاحب املـرشوع (رفع أسعار منتجاته لتعويض ما عاناه من ارتفاع النفقـات لكـن املـستثمر الـذي يعنينـا 

يجة السـتخدام وأعىل بكثري من إنتاجية املرشوع األول نتالحظ أن املرشوع الثاين إنتاجيته أرسع ) الجديد

ي ذاملـرشوع الثـاين مـن التوسـع واالنتقـال إىل مرحلـة اإلنتـاج الكبـري  اآلالت املتطورة وبعد فرتة متكن

 حركتهــا ءظــل املــرشوع األول يعمــل بــرسعة الــسلحفاة العــاجزة بــشدة بــطالوفــورات املتميــزة، بيــنام 

نتجـات هـذا املـرشوع  باحتياجات الـسوق حتـى مـع وجـود طلـب فعـال عـىل موإنتاجيتها عن الوفاء

 .البطيء

ًويف تلك الحالة، عىل املستثمر الجديد أن يتخذ قرارا ذكيا يجمـع فيـه بـني الحـسن فيـستخدم ني، يً

 ثـم يخـصص عاملـة اآلالت واملعدات الحديثة املتطورة إلنتاج القطع األساسـية مـن املنتجـات املـستهدفة،

ل التشطيبات األخرية التي ال تتطلب ذات يدوية ماهرة يف إضفاء ملسات يدوية عىل كل قطعة من خال

 .ًالوقت الالزم إلنتاج قطعا كاملة

 :بعض اإلرشادات لتعزيز نجاح املرشوع وملعالجة مشاكله بفاعلية 4/9

 :تحويل العقبة إىل دافع والسلبي إىل إيجايب": وجهي العملة الواحدة"إتباع مبدأ : أوالً

 ة يف أيـــة دراســـة أخـــرى مامثلـــة يف املجـــال، تلـــك الـــصفبوالواقـــع أن هـــذا املبـــدأ مل يـــرد 

 مـــن أجـــل اختـــصار املعنـــى املرغـــوب إبـــرازه هنـــا، وابتكـــاري  يلكننـــا اعتربنـــاه كمبـــدأ تجـــاوز

  حـــال وجهـــان أحـــدهام مقبـــول أوففـــي الغالبيـــة العظمـــى مـــن األحـــوال نجـــد أن لكـــل يشء 

 ولقـــد تـــمواآلخـــر مـــذموم؛ أحـــدهام طيـــب واملقابـــل قبـــيح؛ أحـــدهام حـــالل واآلخـــر محـــرم؛ 

 لكــن مــن دعــاء مــأثور يــردده الغالبيــة" كــوجهي العملــة" اســتلهام تلــك املــسلمة لــيس مــن عبــارة 

 فـالزواج حـالل،" كفنا بحاللك عن حرامـكإم الـلـه: " العظمى ممن يحرضون عىل مرضاة الخالق بقول
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 محـرم، ي الربـوالقـرضيقابله زنا محرم، والبيع بهدف الرتبح حالل، والربا حرام، والقرض الحسن حـالل، و 

 ...وهكذا

 .ًوإتباعا لذات القاعدة، فإن كل مشكلة متثل صعوبة تعرقل سري املرشوع وتطويره

 أسلوب بديل يجعل من ذات مجال املشكلة أمر دافـع أوالبد أن يقابلها عىل الجانب اآلخر حل 

  .وإيجايب ونافع لذات املرشوع

طبيقـه بتحويـل مـا يواجـه املـرشوع مـن عقبـات ومن األمثلة عىل حقيقة ذلك املبـدأ وكيفيـة ت

 :ومشاكل إىل دوافع تقدمية إيجابية

 :تحويل التكاليف من صفة عبء منبوذ إىل أداة تحسني مطلوب -1

 أو خـسارة، أوً إنفاقا لصالح املدفوع لهم أوً ترسبا، أوًفالتكاليف ينظر عادة إليها باعتبارها عبئا، 

ً املالية، لكن املستثمر الرشيد عليه أن يصحح تلك النظرة، وأال يركز دامئا ًانتقاصا من املتوافر من املوارد

 زيـادة التكـاليف فإن، )تدنية التكاليف(عىل القاعدة االقتصادية املنترشة يف دراسات الجدوى برضورة 

 .ال عىل سبيل املثًيف بعض األحوال ميكن أن تنتهي بزيادة األرباح النخفاضها عىل األجل األطول نسبيا

 مبـا يحـول  إجاملهـاأوومن األمثلة عىل املنافع التي ميكن أن تنجم عن زيادة بعض أنواع التكاليف 

 :التكاليف من صورتها املذمومة غري املرغوبة إىل صورة مرشفة مبا تضمنه من إيجابيات

 .إتاحة الفرصة القتناء أصول أو أجهزة ومعدات أحدث وأكرث كفاءة يف اإلنتاج -أ  

 .حة الفرصة القتناء مدخالت رسيعة العوائد التي ميكن أن تعوض ما يدفع فيهاإتا  -ب

إتاحة الفرصة القتناء مستلزمات إنتاج أو مدخالت إضـافية فريـدة ونـادرة مـام يـدعم مكانتهـا  -ج

 .اإلنتاجية التنافسية

بحيـث اإلنفاق عىل دورات تدريبية أكرث شـمولية ملراحـل عمليـة وتطبيقيـة عـىل أرض الواقـع  -د

 .تسمح بتفريغ مهارات برشية أعىل كفاءة وأداء



 174 الفصل التاسع 
 

 

 

 .اإلنفاق عىل خدمات إضافية من شأنها جذب املزيد من العمالء - ه

اإلنفاق عىل املزيد من رعاية العاملني مـام يزيـد مـن ارتبـاطهم ووالئهـم للمنـشأة أو املـرشوع  - و

هم حيـث ائل ويقلـل مـن أخطـويزيد من قدراتهام اإلنتاجية ويقلل من مرات تغيبهم عن العم

يؤدي هذا يف النهاية إىل تحسني الدورات اإلنتاجية ورفع مضاعف االسـتثامر ومـضاعف الـدخل 

 .الذي يعوض ما أنفق يف البداية من تكاليف

التكاليف البيئية التي تنفق من أجل تحسني البيئة التي يعمل مـن خاللهـا العـاملون باملنـشأة،  -ز

ترتبط مبارشة باإلنتاج ومتطلباتـه، إال أنهـا تفيـد يف تهيئـة منـاخ صـحي وعىل الرغم من أنها ال 

للعاملني مام يساعد عىل زيادة إنتاجيـاتهم باإلضـافة إىل تخفـيض اآلثـار الـضارة عـىل املجتمـع 

فق عىل تحسني البيئة املحيطة واملرتبطة باملرشوع أو باملنـشأة نككل، أي أن زيادة هذا البند امل

ومـن .  انخفاض يف التكاليف البيئية املجتمعية التي تخص املجتمع املحـيط ككـلًغالبا ما يقابله

األمثلة عىل تلك التكاليف، إعداد تجهيزات مالمئة المتصاص األدخنة والغازات والعوادم الناشئة 

 .من العمليات اإلنتاجية والضارة بصحة اإلنسان

 تـشجيعية مـن لصحية ومنح حوافز ومكافآتارتفاع بعض التكاليف مثل تكاليف الصيانة والرعاية ا -ح

ميكـن أن يعتـرب ) الدميومـة(شأنه أن يساهم عىل دميومة النشاط لفرتات أطول، وتحقق عنـرص 

ًمؤرشا عىل نجاح املرشوع اسـتنباطا مـن الحـديث النبـوي الـرشيف   الـلــهأحـب األعـامل إىل "ً

 ).163، 1، ج )صحيح الجامع الصغري وزيارته" (أدومها وإن قل

 اسـتثناءات ل فكرة أنه كلام انخفض سعر السلعة زاد الطلب الفعـال عليهـا، فهنـاكومن الخطأ قب -ط

 :كثرية لتلك القاعدة منها

 ويف تلـك الحالـة Inferior goodsأن يكون ممثالً لـسلعة الفقـراء أو مـا يـسمى بالـسلع الحقـرية  -ي

 . عن رشائهاwell offسوف يعزف القادرون واألثرياء 

ــهأن يكــ -ك ــة في ــتج رخيــصا لوجــود عيــوب غــري مقبول ــنجم تلــك العيــوب . ًون املن  وعــادة مــا ي

 عــن اســتخدام مــدخالت رخيــصة أو عاملــة غــري مــاهرة بالــشكل املطلــوب فــإن تعمــد

 



 175 عرض تفصييل للمرشوعات االستثامرية وكيفية تفعيلها
 

 

 تكـاليف ًاملستثمر أن يتغاىض عـن تلـك العيـوب واألخطـاء ويـستمر يف اإلنتـاج اعتباطـا بانخفـاض

ف املستهلكون عن الرشاء أو أن يتوقفوا عن العـودة مـن ذات اإلنتاج، فاالحتامل األكرب أن ينرص

 .املنتج مرة أخرى

 يطلبونهـا، وذلـك  املفـرتض أن محـدودي الـدخلأوإذن فالبديل هو إنفاق املزيد عىل السلع الدنيا 

 .ًضامنا لطول فرتة االنتفاع بتلك السلع والستمرار دميومة املعامالت مع املنشاة املنتجة

يف القـرن صـيته  نتذكر النصيحة الحكيمة لالقتصادي املسلم القديم الذي انترش ويف هذا الصدد،

اشـرت "للمستهلك تتمثـل يف قولـه ، حيث قدم نصيحة اقتصادية شهرية "الدمشقي"السادس الهجري وهو 

ًمشريا أن املنتج إذا بيـع بـثمن رخـيص فـذلك أمـر يـدعو إىل التـشكك " غايل الرخيص، وال تشرت رخيص الغايل

 أوجود عيب فيه يربر هذا التخفيض السعري غري املنطقي، ذلك العيب الـذي قـد ينـشأ مـثالً بـسبب سـوء بو

فيحدث عادة نتيجـة اسـتخدام خامـات ومـدخالت ومهـارات مرتفعـة ) غايل الرخيص(طول فرتة التخزين؛ أما 

 .يف إنتاجه) ية القيمةعال(ترتفع تكلفتها التي تربر ارتفاع سعر ما تضايف تلك العوامل األداء وبالتايل 

ألرخـص ًاألنـشطة وفقـا  التي تتم مـن أجـل رشاء مـستلزمات) املناقصات(ويف هذا املقام تتذكر 

 يف انخفـاض مـستويات ًعرض لألسعار، وليس وفقا لألعىل كفاءة وأداء والتـي تتـسبب يف أغلـب األحـوال

 .الكفاءة واألداء

التحـسينية تـساعد عـىل تحقيـق معـايري الجـودة التكاليف املنفقة عىل املستلزمات اإلضـافية و -ل

 .الشاملة

 !من أشكال العوائد املثمرة؟" التكاليف املهدرة"متى ميكن أن نعترب  -2

، قد تنفق بعض التكاليف عىل بنود يتضح فيام بعـد أن "تكلفة الفرصة البديلة"باستخدام فكرة  -أ  

مبا تـم دفعـه ) التضحية(اعتبار قيمة  يف تلك الحالة ميكن -هناك بديل أفضل من نواح متعددة

 .يتمثل يف املنافع األفضل الكامنة يف اختيار بديل آخر) عائد(من تكاليف يقابله 
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نظائرها املتبع فيهـا )  منأقل(عندما تكون التكاليف املهدرة نتيجة إلتباع أسلوب إنتاجي معني   -ب

 .أساليب إنتاجية بديلة إلنتاج ذات املنتج املستهدف

عندما ينفق عىل منتج اتضح وجود عيوب كبرية فيه، فيتم التخلص منه الستبداله ببديل أفضل،  -ج

أو لتعديل مواضع العيوب وتصحيحها باستخدام عمليات إنتاجية وإصـالحية إضـافية بتكـاليف 

 منتج حديث لها مـن الـسوق ب وذلك مثلام يحدث يف قيام رشكات سيارات كربى بسح-إضافية

 .يوب فنية غري قابلة للتجاهلالكتشاف وجود ع

التكاليف املنفقة عىل أجهزة ووسائل إنتاجية انتهى عمرها االفرتايض أو قـارب عـىل هـذا، ومـع  -د

مالحظة التدين املستمر يف املبيعات، وزيارة عدد الشكاوى مـن قبـل العمـالء، يفـضل االسـتغناء 

تـرتبط (خرى، وتقبل وجود فرتة وسيطة بأالكامل عن تلك الوسائل اإلنتاجية املتهالكة واستبدالها 

ارتفاع كبري يف املنفق عىل رأس املال ويف عمليات استجالب  حيث تزداد احتامالت) مبرحلة االستبدال

ً وتدريبها الكايف عىل كيفية االستخدام للجديد، وذلك ترقبـا لتعـويض كـل هـذا املهارات البرشية

 .ة مابعوائد أكرب مام كان يتحقق من قبل لكن بعد فرت

من املنتجات بهدف التخلص من األعباء االنفاقيـة عـىل تخزينهـا، قـد ) الفوائض(تكاليف إعدام  - ه

مـن تكـاليف اإلعـدام أو تعترب يف تلك الحالة تكاليف رشيدة إذا ما كانت تكاليف التخزين أعـىل 

ف أخـرى مثـل تـاليف لكن إذا كان هذا اإلعدام يتم ألهـدا. من قيم املنتجات التي متت إعدامها إجامالً

مثلام فعلت أمريكا بإلقائهـا (انخفاض أسعار تلك املنتجات لزيادة عرضها عن املطلوب منها يف السوق 

فقد يبدو هـذا اإلجـراء ). ملحصول الفائض من البطاطس يف البحر من أجل الحفاظ عىل سعرها املرتفع

ً فذلك يعترب إهدارا للموارد الطبيعيـة من قبيل تحقيق عوائد أعىل عند األسعار األعىل، لكن بكل تأكيد

 االقتـصادي الرشـيد، ومـن املنظـور أو املتاحة وهو يتناقض مع سلوك املنتج الرشيد وسلوك اإلنـسان

َظهـر (ًالديني فإن هذا السلوك يتسبب يف انعدام الربكة والتنايف للنـشاط مـصداقا لقولـه تعـاىل  َ َ

َالَفساد يف الرب والبحر مبا  ِ ِ ْ َ ْ ْ َْ ِّ َ ِ ُ ِكَسبت أيدي الناسَ َّ ِ ْ َ ْ َ  .)30الروم، ( )َ
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وقد تعترب التكاليف الثابتة يف مرحلة ما قبل اإلنشاء أو بدايات إنشاء املرشوع والتي تنفق قبـل  - و

 لكـن بحكـم طبيعـة تلـك -البدء يف أية عملية إنتاجية مدرة لـإلرادات، مبثابـة تكـاليف مهـدرة

نه بدون توفريها يف تلـك املراحـل التمهيديـة لتـشغيل ًالتكاليف ال نستطيع وصفها بذلك أبدا أل

املرشوع لن تحدث أية عمليات إنتاجية، فالتكـاليف الثابتـة يف تلـك املرحلـة تنفـق عـىل وضـع 

 ).توفري املناخ املناسب للعملية اإلنتاجية املستهدفة(معنوي مستهدف هو 

 :استطالع فرص االستثامر األكرث كفاءة بشكل مرحيل -3

 ذلك عادة من بدايـة التفكـري يف إنـشاء مـرشوع اسـتثامري، وذلـك مـن خـالل أربعـة حيث يتم 

 ).22،24، ص 2001عبد القادر عطية، (مراحل رئيسية 

التـي تـصنف أي الفرص املتاحة يف قطاعات اإلنتاج املختلفـة : استطالع فرص االستثامر القطاعية -أ  

، قطـاع املعـادن واملحـاجر،  والغابات والصيدقطاع الزراعة:  قطاع هي11وفق التقسيم الدويل إىل 

، قطـاع )امليـاه والكهربـاء والغـاز(قطاع النفط والغاز، قطاع الـصناعة التحويليـة، قطـاع املرافـق 

) املطاعم والفنادق( قطاع التجارة والخدمات التشغيل والبناء، قطاع النقل واملواصالت والتخزين،

التعلـيم (ة، قطـاع الخـدمات االجتامعيـة والفرديـة قطاع الخدمات املاليـة والخـدمات العقاريـ

 ...).الدفاع واألمن(، قطاع الخدمات الحكومية ..)والصحة

وبأخـذ الـصناعات . استطالع فرص االستثامر يف أحد األنشطة داخـل القطـاع الـذي تـم اختيـاره  -ب

نشطة التابعة التحويلية كنموذج للقطاع الذي تم اختياره، يجب عىل املستثمر أن يختار أحد األ

الصناعات الغذائية، صناعة النسيج والجلـود ومنتجاتهـا، صـناعة : له والتي تتمثل أهمها يف اآليت

مـواد (الـصناعات الكيامويـة، الـصناعات غـري املعدنيـة منتجات األخشاب، صناعة الورق والطباعة، 

 .ونيات، صناعة منتجات املعادن، صناعة االلكرت، صناعات املعادن األساسية)البناء

ــرشوع -ج ــستوى امل ــىل م ــتثامر ع ــرص االس ــتطالع ف ــشطة: اس ــة األن ــن قامئ ــري م ــا اخت ــثالً إذا م  فم

ــرتبط ــار منــتج معــني ي   املــذكورة عاليــة مجــال صــناعة االلكرتونيــات، عــىل املــستثمر أن يخت
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 . االستثامريفريكز عليه ليكون محل نشاط مرشوعه) مثل صناعة الورق والطباعة(بتلك الصناعة  

استطالع فرص استثامر مورد ما كأحـد املـدخالت الرئيـسية للـصناعة التـي اختارهـا يف املرحلـة  -د

 ويف املثال السابق إذا افرتض أن املستثمر اختـار أن يكـون اسـتثامره يف صـناعة الـورق -السابقة

لـة خاصـة والطباعة، فيمكنه يف املرحلة الراهنة أن يختار أحد املوارد الطبيعية املتـوافرة يف الدو

أو ) ورد النيل(تلك الحالة أن يستثمر  ويقرتح يف -إن كان املورد املفضل مل يستغل بعد كام ينبغي

 أساسية يف صـناعة الـورق، وكالهـام ميثـل مـشكلة قوميـة فكليهام يصلحان كخامات) قش األرز(

 .اعحيث أنهام يسببان آثار اقتصادية وصحية ضارة، وتكلفتهام االجتامعية بالغة االرتف

 !!!الرفع الفعال والحقيقي ألعباء الحاجات التمويلية -4

 منشأة من املصادر املختلفة التي تتم االستعانة بها لـسد أويتكون الهيكل التموييل ألي مرشوع 

 .احتياجات األنشطة االستثامرية املستهدفة

 املرشوع ويقـوم  األفضل حاالً هو الذي يحقق أهدافأوولقد أشري إىل أن هيكل التمويل األمثل 

سـعيد توفيـق عبيـد، / د(عىل تحصيل أكرب قيمة فمكنه من املستلزمات التمويلية بأقل تكلفة ممكنـة 

 .املال هنا سعر الفائدة وتكاليف سداد خدمة الدين ، ويقصد بتكلفة الحصول عىل رأس)171، ص 2007

 : املعنيطهام باملفهومويف هذا الصدد نود الرتكيز عىل مصطلحني بالغي األهمية من حيث ارتبا

  :Physical Leverage: الرافعة املالية )أ(

 ولقـد -والرافعة تعني يف العلوم الطبيعية أداة معينـة تـستخدم لرفـع أثقـال ضـخمة بأقـل مجهـود

زيـادة العوائـد التـي يحـصل عليهـا املـالك (استخدم ذلك املقصود يف تكوين فكرة الروافـع املاليـة مبعنـى 

 ).171املرجع السابق ص (ًلغري التي تتمثل أساسا يف القروضباستخدام أموال ا

 مــن املنظــور االقتــصادي خاصــة يف مجــال " الرافعــة املاليــة"ومبزيــد مــن التوضــيح فــإن 
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التمويل االستثامري تقوم عىل فكرة أن املنشأة ميكن أن تقرتض ما تحتاجه من أمـوال مـن الغـري نظـري 

ض أن جـدوى تلـك الطريقـة يـشرتط فيهـا أن العوائـد مـن دفع نسب ثابتة مـن الفوائـد، حيـث يفـرت

االستثامرات املمولة بتلك الطريقة أعىل عن معدالت الفائدة التي تـدفع باإلضـافة إىل سـداد القـروض 

 .املستحقة

 وهـي متثـل Operating Leverage" الرافعـة التـشغيلية"ومن أهم أنواع تلك الروافع مـا يطلـق عليهـا 

 املبيعات يف املنشأة، وبني تكاليف التشغيل التي ساهمت يف متويل وتحقيـق هـذه العالقة بني إيرادات

 :ًاملبيعات وتقاس درجة الرافعة التشغيلية وفقا للعالقة الرياضية التالية

 نسبة التغري يف أرباح التشغيل
 =درجة الرافعة التشغييل

 نسبة التغري يف حجم املبيعات

 تعتمد إحداهام يف متويل استثامراتها عىل القـروض املتحـصلة لكن إذا افرتضنا أن هناك منشأتني

من أموال الغري نظري دفع فوائد عليها تدفعها مـع األقـساط املدفوعـة، واملنـشأة األخـرى تعتمـد عـىل 

) قيمة الفوائـد وخدمـة الـدين(أموالها هي، فام من شك أن املنشأة األوىل سوف تتحمل تكاليف ثابتة 

ًها عبئا إضافيا عىل تلـك املنـشأة بخـالف املنـشأة الثانيـة التـي التي متثل يف حد ذات تخفـف مـن هـذا تً

وهذا يعني أن القروض بفوائد قد تعترب يف بداية األمر مبثابة روافع لألحامل التمويلية الـشاقة .. الحمل

غمـوض واتـه ًعىل املستثمر لكنها ستصبح فيام بعد عبئا ثقيالً عىل ذات املستثمر عليـه أن يتحمـل تبع

 مـن األعبـاء أقـل أو من املخطط لهـا أقل إن كانت عوائده الفعلية أوعواقبه خاصة إن فشل املرشوع 

 .املالية الواجب سدادها

وهنا يبزغ فريق البديل اآلخر األفضل للمنشأة أن تستعني به إن مل تكن موارد املـستثمر كافيـة، 

 ).القرض الحسن(وهو يتمثل يف 

 Good Loan القرض الحسن) ب(

 م إنـا نعـوذ بـك مـن الهـم والحـزن ونعـوذالـلــه"من األدعية املأثورة التي يرددها كـل مـسلم 

 ولقـــد قـــدم".  بـــك مـــن العجـــز والكـــسل ونعـــوذ بـــك مـــن غلبـــة الـــدين ومـــن قهـــر الرجـــال

  التــرشيع اإلســالمي وســيلة منوذجيــة للــتخلص مــن حالــة املديونيــة البغيــضة هــذه، حتــى إن 
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 .والرتبح وتنمية املوارد وذلك باالستعانة مبا يسمى بالقرض الحسنحدثت ألهداف االستثامر 

غريك مـن املـال عـىل لما تعطيه "، يعرف القرض بأنه )املعجز الوجيز عىل سبيل املثال(ويف اللغة 

 ".يلتمس عليه الجزاءآلخر،  ما يقدم من عمل أو -أن يرده إليك

 هـو أو.  فائـدة تجاريـةأوقرض بغـري ربـح ال): املرجع السابق(أما القرض الحسن فيقصد به لغة 

 .دفع مال إىل من ينتفع به ويرد بدله

لغة بأنها  حيث تفرس أشكال املشاركةمتثل إحدى التي " املقارضة"ن كلمة عوذلك املصطلح يختلف 

وذلـك الـشكل  )املرجـع الـسابق(دفع مال إىل آخر لالتجار فيه ويكـون الـربح بيـنهام عـىل مـا يـشرتطان 

 ". األموالرشكات توظيف"اآلخر ميكن أن يرتبط بشكل أكرب مبا يطلق عليها التموييل 

" للمقـرض فيـهالقـرض الـذي ال منفعـة "وكلمة القرض يف اللغة لها مرتادفات أخرى مثل السلف 

 ).املرجع السابق" (ما تعطيه غريك من مال عليه، عىل أن يرده إليك"والدين 

سـعد (صوص يرد عىل دفع مال مثيل آلخر لـريد مثلـه ويف االصطالح، يعرف القرض بأنه عقد مخ

 ).270الدين محمد الكبي، بدون تاريخ، ص 

ًويف الدراسات االقتصادية املتخصصة تم عرضه بتفاصيل أكرث تيـسريا إلمكانيـة التعامـل بـه ففـي 

، تـم تعريـف القـرض الحـسن بأنـه )63، ص 1996، ه 1416محمـد عمـر شـابرا، (إحدى تلك الدراسات 

ض الذي يرد إىل املقرتض عند نهاية املدة املتفق عليها، دون أن تدفع عنه فوائـد، ودون أن يكـون القر"

ويخـصص .  خسائر التجـارة التـي اسـتثمرت فيهـا قيمـة القـرضأوللمقرض الحق يف املشاركة يف أرباح 

 ".القرض الحسن لتفريج كرب األفراد، ولتمويل األعامل الصغرية

 حيــث بــدأ تعريــف)! فــرس املــاء بعــد الجهــد باملــاء(يــف أنــه ولكــن يؤخــذ عــىل هــذا التعر

 ، كـــام يعيبـــه أنـــه قـــرص دور ذلـــك القـــرض الحـــسن يف نـــشاط التجـــارة"!قـــرض"القـــرض بأنـــه  

  فقــط، ويف متويــل األعــامل الــصغرية، ويف تفــريج الكــرب، مــع أن القــرض الحــسن متــاح لكــل
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صفته تأيت من أنه يرد بذات " حسن" وًمقدما، طالب له برشط أن يرده املقرتض وقتام تم االتفاق عليه 

قيمته وبدون أية إضافات، وأنه يف حالة التأكد من تعرس املدين وعجزه الفعيل الـدائم عـن رد الـدين، 

 لألبـد مـع دوام حـال أويتنازل عن السداد له لحـني ميـرسة إذا حـدثت، ) للقرض الحسن(فإن املقرض 

 .العجز والتعرس املايل للمقرتض

ته كأداة متويلية استثامرية اجتامعية إنسانية الطابع، يفـضل أن تعـرض بعـض التفاصـيل وألهمي

ًاألكرث عمقا وإفادة حول القرض الحسن يف جـزء آخـر مـستقل يرتكـز عـىل بعـض االعتبـارات الفكريـة 

 .إسالمية الطابع كام سرنى يف الفصل التايل

 للمرشوع وللعاملني ولرأس املال ولألسواق التقييم املستمر والدقيق ملستويات الجودة واألداء  5-

 :ذات الصلة

ًوذلك املوضوع يتطلـب دراسـات مـستقلة وبحـوث أكـرث استفاضـة وتحلـيالً وتعمقـا يف أغـواره 

املتشعبة، فهو ميثل الوجه املكمل لدراسات الجدوى للمـرشوع التـي قـد يقـدم لهـا مكتـب استـشاري 

 ًباالستشارات العابرة إتباعـا ملبـدأ أو والتجارب املامثلة  قد يكتفي باالستعانة بذوي الخرباتأومتخصص 

َفاسألوا أهَل الذكْر إن كُنتم الَ تعلمون( ُ َ ُْ َ ِْ ُ ِ ِّ َْ َ ْ َ ًنفسه بإجراء تلـك الدراسـة مـستعينا بخرباتـه   بقيام املستثمرأو،  )ْ

ات املتخصصة مثل املنـشورة ً الجدود، ومستعينا بالدراسأو  املتوارثة عن اآلباءأووثقافاته ومبعارفه املرتاكمة 

مـا خـاب مـن "ً غريهم إتباعـا ملبـدأ أو الرشكاء أوًيف الكتاب الحايل، مدعام دراسته باستشارة أهل التخصص 

  ".استشار

عندما يبدأ املرشوع يف التطبيق العميل مبراحـل متسلـسلة وجـادة، البـد أن يقـوم الجهـاز ! لكن

تقييم الحال الفعيل للمرشوع وألنشطته والتأكد مـن سـريه مبهمة  اإلداري املتخصص املعني يف املرشوع

يف الطريق الصحيح الذي ال يحيد عن األهداف املوضوعة لـه وال يخـرج عـن مـا تـم تحديـده لـه مـن 

 ً.تخطيط اسرتاتيجي إرشادي مسبقا

ــاز اإلداري  ــد للجه ــايل، فالب ــشطةأووبالت ــة أن ــة متابع ــويل مهم ــرشوع ت ــة بامل ــات املعني   للجه

  ومــستويات أداء كــل العــاملني فيــه، بــل ومــستويات أداء كــل مــا يــستخدم فيــه مــن عنــارصاملــرشوع 

ــرشوع ــات امل ــرصيف ملنتج ــذ ت ــل مناف ــي متث ــواق الت ــستويات أداء األس ــل وم ــة، ب ــة مختلف   إنتاجي
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الـذي (العـرض  ووسائل حيوية الستمرارية أنشطته والتأكد من استمرارية التواصل الفعال بـني جانـب 

 ).الذي متثله األسواق ذات الصلة(وجانب الطلب ) وع أ واملنشأةميثل املرش

املتابعـة التي تدون فيها نتـائج ) بتقارير املتابعة والتقييم(وعادة ما تفرز تلك املرحلة ما يسمى 

تلـك املعـايري التـي . عليها معايري الجـودة واألداءالدورية املستمرة للعنارص املذكورة باستخدام ما يطلق 

ًانتشار استخدامها وتعميم تطبيقها عىل كل قطاعات الدولة التزاما بالضوابط الدوليـة املفروضـة يتزايد 

 للنظام العاملي الجديد الذي أصبح يفرض رشوطه عىل جميع الدول، والجامعـات أوًوفقا لنظام العوملة 

 .واألفراد

 يف - كلهـاأو بعـضها  ينـصح باسـتخدامهاأووفيام ييل نورد بعض املعايري الهامـة التـي تـستخدم، 

بعـض رؤوس : تقييم كل مرشوع استثامري أثناء فرتة حياته االعتبارية ومزاولة األنـشطة املختلفـة فيـه

 :املعايري تم أخذها كمسميات من

الـسالم عبد.د رؤوس املعـايري تـم أخـذها كمـسميات مـن ضبع (معايري لتقييم األداء التنافيس -أ  

أي توضيح ملدى تحقيق املنشأة أو املـرشوع مليـزة تنافـسية . )18-13، ص 2001الشناوي، أكتوبر 

 .يتفوق بها عىل نظائره، وتتعاظم معها حصصه يف السوق

 ).  جانب الطلب بلغة االقتصاد املتخصصةأواملستهلك (رضا العميل  -

إجـاميل ًواقتصاديا، ميكن أن نقيس ذلك املؤرش بعـدة معـايري فرعيـة مثـل الكميـة املطلوبـة؛  -

 املـستهلكني مـن املنـتج التـي رات شـكوى ملرادات املتدفقة إىل املرشوع واالنخفاض النسبياإلي

 التـي يـتم إرسـالها إىل جهـات أخـرى رسـمية أوتدون يف صندوق الشكاوى الخاص باملرشوع 

؛ االنخفاض النـسبي لعـدد )مثل جهاز حامية املستهلك( متخصصة أو) مثل مباحث التموين(

 أو - لعدد مرات تذبذب جانب الطلـبأوعىل املنتج  انحسار يف الطلب املرات التي حدث فيها

 .الخ....   النسبي لجانب الطلببكلامت أخرى، الثبات

ـــداع - ـــسوق، : االبتكـــار واإلب   بحـــدوثأووميكـــن أن يقـــاس باســـتقرار وضـــع املـــرشوع يف ال

ــه ــىل منتجات ــب ع ــرية يف الطل ــادات كب ــائره يف زي ــال نظ ــذا بح ــورن ه ــا ق ــة إذا م   خاص

 



 183 عرض تفصييل للمرشوعات االستثامرية وكيفية تفعيلها
 

 

 بإحاللـه ألجهـزة حديثـة محـل أو بإتباعه ألساليب إنتاجيـة جديـدة، أو.  الجهات املتنافسة معه

 .وهكذا...  بتوسعه لنطاق اإلنتاج داخل موضعه األصيلأو بافتتاحه لفروع جديدة أوالقدمية 

املقـارن  التي ميكن أن تتمثل يف متغريات اقتـصادية يـتم تحليـل قيمهـا باألسـلوب: املعايري املالية -

وأهمها اإليرادات املتدفقة للمرشوع، التكاليف املنفقة عىل أنشطة املـرشوع، صـايف األربـاح، 

وبطبيعة الحال، كلام زادت العوائد وانخفضت التكاليف باملقارنة كلام  .الخ.... صايف الخسائر،

تكـاليف كـان  إذ أخذنا يف االعتبـار أن ارتفـاع الإال -دل ذلك عىل ارتفاع مستوى أداء املرشوع

يتم يف جانب التحسينات والتطوير الفاعل فال بـد أن نحـرتس بعـض الـيشء يف األخـذ بـالرأي 

 التـي تتـضمن السابق، وقد سبق أن أوضحنا وجهة نظرنا يف هذا األمر عند حديثنا عن التكـاليف

ًوجها آخر مرشفا يتمثل يف عوائد غري مبارشة   . يف عوائد آجلةأوً

فال بد من التعرف الدائم عىل أحوالهم وعىل أحجام مـا يطلبـه :  املنافسة معيار أوضاع الجهات-

 أنهـم أوالسوق منهم لضامن أنهم مل يصلوا إىل مرحلة خطر اقتحـام عـرين املـرشوع املعنـي 

املرشوع املعني من السوق بدافع املنافسة الرشسة التي ال ترتك فرصة ) إزاحة(ليسوا يف وضع 

 .ىقولضعيف ليك يبقى بجانب األ

ًيتبـع أيـضا وعىل من يتوىل تقييم أحوال الجهات املنافسة من قبل املسئولني باملرشوع املعني أن 

 مـن واقـع بيانـات حال املشاريع الجديدة التي تدخل األسواق ذات الـصلة مـع التأكـد املعـريف التحلـييل

املنافسني الجـدد إىل ميدانية دقيقة ومنضبطة من درجة الخطورة النسبية التي قد تحملها حركة قدوم 

 . التسويق لذات املنتج الذي يقوم املرشوع املعني بتسويقهأوجهة اإلنتاج 

ويوىص يف تلك الخطوة التي تقيس وتقيم األداء التنافيس للمرشوع أن يعود املحلـل املخـتص يف 

 التـي BCGهذا الكتاب إىل الفصل الرابع ويركز بالتحديد عىل إعادة استقراء منوذج مصفوفة املحفظـة 

 .تفيد بشكل مبارش يف التطبيق الحايل
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 :معايري لتقييم حركة أنشطة املرشوع ومعدالت تطويره وتنميته -ب

 األسـواق أو الفـروع الجديـدة أو الخـدمات اإلضـافية املـستحدثة أوعدد املنتجات الجديـدة  -

 .الجديدة

أسـواق  االنطـالق إىل أوع،  خارج نطاق املـرشوأوتغطية أسواق محلية أكرث يف مناطق بعيدة  -

 زيـادة أوالنـشاط،   زيادة عدد الدول األجنبية التي امتـد إليهـاأوخارجية خارج حدود الوطن؛ 

 .الخ... زيادة تنوع متضمنات تلك االتفاقيات واتساع نطاقهاأوعدد التعاقدات مع املرشوع 

 أورشوع كمنتجـات ارتفاع معدالت دوران رأس املـال، وزيـادة معـدالت دورات عمليـات املـ -

 .الخ... كصفقات، زيادة معدل دوران املخزون

 :معايري لتقييم كفاءة املرشوع ودرجة فعالية أنشطته  -ج

 .زيادة حجم الطلبيات والتسليم -

 . حجم املبيعات إىل حجم العاملنيأوارتفاع نسبة حجم األرباح  -

 . املعيبأو التالف أوانخفاض نسبة الفاقد  -

 :فاءة وأداء العاملني باملرشوعمقاييس لك  -د

 املنتجـة يف عدد الدورات التدريبية التي يحصل عليها العاملني والفرتات التـي تتخلـل الـدورات -

 عدد سـاعات العمـل التـي ينجزهـا العمـل يف فـرتة أو) الخ... .عام/ شهر/ يوم(فرتة زمنية ما 

 .زمنية ما

 .عدد مرات التغيب عن مكان العمل -

 عـدد أومقاسـة مـن واقـع املجـالس التأديبيـة (ملخالفات التي يرتكبها كل عامل عدد مرات ا -

 )الخ... مرات الشكاوي ضد العامل

 :معايري كفاية أداء املرشوع ملسئوليته االجتامعية تجاه العاملني  -ه 

توفري دورات تدريبية تأهيلية وتحسينية وعدد تلك الـدورات، ومـدى تنـوع مـا تقدمـه تلـك  -

 .واملواضيع واملجاالت التي تتناولهاالدورات 
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نقديـة، شـهادات تقـدير، (أحجامها، معايري تقدميها، مدى تنوع أشـكالها : الحوافز التشجيعية -

، دورية ومدى دميومة تقدميها، تنوع من يحـصلون عليهـا مـن جميـع فئـات ...).هدايا عينية،

 .الخ... العاملني وعدم االستئثار بفئة دون أخرى

افر الخدمات الصحية الكافية يف وحدات صحية كفؤ مع توافر وسائل العالج الكافيـة مدى تو -

 .واملناسبة

مدى توافر وسائل وأنشطة ترفيهية وأماكن لالسرتخاء والراحة وتجديد النشاط وكيفية تحقيق  -

لقـاءات دوريـة وحفـالت تعـارف : التواصل واالنسجام بـني العـاملني ووسـائل ذلـك التواصـل

 ودية يف أمور العمل والحياة من خالل تلك اللقـاءات، مـسابقات ثقافيـة، تواصـل ومناقشات

 .الخ...  عائيل جامعي خاصة يف املناسبات االجتامعية

شـاملة وميكن قياسه مبدى توافر مكتبة : مدى االهتامم بالتوعية الدينية والقانونية واألخالقية -

ى تــوافر وحــدات ألداء فــروض الــصالة للكتــب واملنــشورات املرتبطــة بتلــك املجــاالت، ومــد

وتخصيص أوقات لهذا، ومدى توافر ندوات ولقاءات تثقيفية يف الـضوابط الدينيـة والقانونيـة 

 .الخ.... واألخالقية خاصة املرتبطة بأنشطة املرشوع

 :العوائد االجتامعية/ التكاليف: معايري التزام املرشوع بأداء التزاماته تجاه الدولة واملجتمع  -و

 ).مثل الرضائب(االنتظام يف سداد املستحقات إىل الجهات الرسمية يف مواعيدها  -

 .مدى ونسبة املساهمة يف األعامل التطوعية ويف إعانة الفئات الحساسة باملجتمع -

مدى املساهمة يف الوفاء بالـضوابط والـرشوط البيئيـة وإتبـاع أسـاليب اإلنتـاج التـي تجنـب  -

ً إهدار املوارد الطبيعية التي متثل حقا مشرتكا لجميع األجيالأولبيئي املجتمع أعباء التلوث ا ً . 

ــا ورد بإحــدى الدراســات  ــا مل ــره، ص .د(ًووفق ــبق ذك ــشاوي، مرجــع س ــاتم القرن ــإن) 172 ح  ف

ـــة املرتبطـــة ـــد االجتامعي ـــة للـــرشكات يعيبهـــا أنهـــا ال تـــدرج التكـــاليف والعوائ   الحـــسابات العادي

ـــارأو املنـــشأة، مـــع أن تلـــك التكـــاليف أو  الـــرشكةأوبأنـــشطة املـــرشوع   ـــد تعكـــس اآلث   العوائ
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ً للمرشوع ومن ثم فالبد من أخذها أيضا يف الحسبان، ومـن External Economies االقتصادية الخارجية 

 .قياسها من أجل إكامل صورة تقييم كفاءة وفعالية املرشوع املعني

باستخدام أسلوب كثيف العاملة بـدالً  (مدى املساهمة يف التخفيف من حدة مشكلة البطالة -

يـتم تـوظيفهم يف حيث يقـاس هـذا بـدوره بعـدد العـامل الـذين ) من كثيف رأس املال مثالً

الـخ، كـام يقـاس ...  درجاتها العلميـةاملرشوع، ومبدى تنوع تلك العاملة يف درجات مهاراتها ويف

 .الخ... .باملخصص لألجور واملهايا واملكافآت،

 . يف الدخل القوميأو املرشوع املعني يف الناتج القومي مدى مساهمة -

 . ميزان املدفوعاتأومدى مساهمة املرشوع يف معالجة امليزان التجاري  -

ً وعـاء رضيبيـا اباعتبارهـ(مدى مساهمة املـرشوع يف معالجـة عجـز املوازنـة العامـة للدولـة  -

 ). ًومصدرا لجانب اإليرادات باملوازنة

ًانفورد منوذجا لتقييم املـرشوعات االسـتثامرية بـالرتكيز عـىل إستقدم معهد وبوجه عام، فقد  -

حيـث تقـاس يف النمـوذج " األهمية النسبية لألهداف القومية"هذا الجانب باستخدام معيار 

 :مبتغريات ثالثة أساسية هي

 .مدى مساهمة املرشوع املقرتح يف الدخل القومي -

 .لجة عجز ميزان املدفوعاتمدى مساهمة املرشوع املقرتح يف معا -

ملزيـد مـن (مدى مساهمة املرشوع املقرتح يف زيادة فرص التوظف ومعالجة مشكلة البطالة  -

 ).476، 468، ص 2001 سعيد عثامن، .د: التفاصيل حول النموذج املذكور، ارجع إىل

 :معايري كفاءة وأداء األصول الرأساملية  -ز

داة اإلنتاجية املستخدمة مقاسة بعدد الوحدات التي تدخل  األأو اآللة يةارتفاع مستوى إنتاج -

 . الفرتة الزمنية املستغرقة يف إنتاج الوحدةأويف إنتاجها 

 .عدد مرات العطل والحاجة إىل إصالح -

 . صحيح، فكلام طالت دلت عىل ارتفاع معدل األداء والعكس بالعكسفرتة العمر االفرتايض -
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 ً.رية وتوافر قطع الغيار الالزمة محلياتوافر خدمات الصيانة الدو -

 اتخاذ إجـراءات معقـدة يف سـبيل أوعدم الحاجة إىل دفع عمالت صعبة وإىل بذل وقت كبري  -

 . إحالل بعض القطعأو الصيانة أوإصالح األعطال 

 .مالءمة تقنيات تشغيلها مع املهارات البرشية املوجودة -

 يف صـعوبة أو يف إعاقـة حركـة العـاملني أوكـان عدم شغل حيز مكاين يتـسبب يف ازدحـام امل -

 . لتحسني العملية اإلنتاجيةأوجديدة الزمة لتيسري  إضافة أصول

 .قابلية األصل إلضافة منافع استغاللية جديدة خاصة فيام يتعلق باألصول االلكرتونية -

 عمـره  عـدة منتجـات أخـرى نافعـة وقـت انتهـاءأوقابلية األصـل إلعـادة تـدويره إىل منـتج  -

 .االفرتايض

 :معايري تقييم األداء التسويقي ملنتجات املرشوع -ح

، ذكر أنه ليك يـنجح املـرشوع االسـتثامري مـن )14، ص 2005 أمني السيد لطفي، .د(يف إحدى الدراسات 

سـوق املـدخالت التـي يحـصل : الناحية التسويقية، البد أن يكون عىل درجة كفاءة كافية يف مجالني محـددين

، وعىل املهارات البرشية والفنية )املواد الخام، الطاقة والوقود(األساسية  ع من خاللها عىل عنارص اإلنتاجاملرشو

عىل املـستوى ( املخرجات أووسوق ترصيف املنتجات ) عاملة برشية، وأجهزة ومعدات(والتكنولوجية الالزمة 

  . االثننيأو األجنبي أواملحيل 

 :عدة معايري فرعية لتقييم األداء املذكورومن هذا املنطلق ميكن استنباط 

 يف عمليـات فيام يتعلق بسوق املدخالت الذي يرتبط بجانب العرض، فمن مؤرشات كفـاءة املـرشوع -

   :رشائه لتلك املدخالت ميكن أن نذكر اآليت

  فكام أوضحنا من)  أسعار ممكنة ملشرتوات املرشوعأقل أو تكلفة ممكنة أقل(عدم االكتفاء مبعيار 

 ). وال تشرت رخيص الغايلاشرت غايل الرخيص،( كام قال الدمشقي أو" الغايل مثنه فيه"قبل أن 

ــة،  ــات معيب ــدث ملبيع ــد تح ــا ق ــعار ألنه ــرخص األس ــست ب ــالعربة لي ــاءة أوف ــضة الكف   منخف
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لفـة  كثري التلف والحاجـة إىل صـيانة مكأو بطيئة النواتج واإلنتاجية، أو قدمية التقنيات، أوالتشغيلية، 

 .الخ... لكن بأسعار مرتفعةافر بغرض كاف،  أنها تتوأوً ليس لها قطع غيار متوافرة محليا، أو

ليس من الحكمة أن يقوم املشرتي بـرشاء املـدخل مرتفـع  فإنه - عىل جانب مقابل -ًولكن أيضا 

ًالسعر باعتبار أن هذا االرتفاع السعري مؤرشا مؤكدا عىل ارتفاع جودته ً. 

ثل تلك األمور، أن يقوم املستثمر بعدة زيارات ألماكن بيع املدخالت وتوفري عنارص واألفضل يف م

 أواإلنتاج املطلوبة، ويدون لديه كل ما يصل إليه من بيانات ومعلومات من خالل لقاءاته مع البـائعني 

مـع بيعـات مصادر عرض العنارص املستهدفة باإلضافة إىل تتبع مللفات اإلعالنية واإلخبارية حول تلك امل

االستشاري أن يقوم بهذا الدور للحاجة إىل عمل زيارات ميدانيـة   للمكتباستشارة املتخصصني، وميكن

 .شاملة ومتكررة

األكـرث كفـاءة وأداء ومهـارة (ويكون معيار الكفاءة الرشائية لتلك املـدخالت هـو الحـصول عـىل 

 .يف نفس الوقت) ًاألقل تكلفة وسعرا(مع ) وخربة ومتيز

 عبئـا عـىل وأقـلًيـة باعتبارهـا أرخـص أجـرا بملرشوعات تقع يف خطـأ تـشغيل عاملـة أجنوبعض ا ً

حيث ال يعرفون درجة أخالقيات تلك ) األمان(التزامات املرشوع اإلجاملية، ويتجاهل هؤالء عنرص 

ًلبعض منهم ميكـن أن يكـون مجرمـا محرتفـا االعاملة األجنبية، ف  أنـه تـرىب يف مجتمـع تتعـارض أوً

وتقاليده مع املجتمع األم، كام أن العاملة األجنبية سهلة التنقل وال تتمتع باالستقرار الـالزم عاداته 

 .كأحد رشوط استقرار املرشوع

  فباإلضافة إىل أن .املستلزمات اإلنتاجية من الخارج) استرياد(ومن األخطاء األخرى الشائعة، امليل إىل 

املجتمع؛ فقد اكتشفت أثناء إقامتي بالخـارج يف ذلك يتعارض مع مسئولية املرشوع تجاه الوطن و

فرتة دراسة الدكتوراه، أن الدول األجنبية املتقدمة تنـتج صـنفني مـن ذات املنـتج، أحـدهام مـتقن 

 الـصنف الثـاين اأمـ. الغنيـة فقـط يـصدر إىل الـدول أوًالصنع وعايل الكفاءة يستغل محليـا لـديهم 

هو الذي يـتم تـصديره إىل دول العـامل وهذا " األولية"بية فرديء وكثري العيوب، نتاج املرحلة التجري

 . املتفشية بني الكثريين من مواطني هذه الدول" عقدة الخواجة"الثالث مستغلني 
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، "استـشاري" و"خبـري"وحتى العاملة األجنبية التي يتم تصديرها إىل تلك الدول بألقاب براقة كــ 

ت عليه من شهادات علمية وفـيام تتمتـع بـه مـن خـربات فغالبيتها العظمى عاملة متدنية يف ما حصل

وبدالً من دفع عملة صعبة ترض املنتج املواطن وترض بلده من أجـل رشاء رسابيـات ملجـرد أنهـا  .فعلية

رسـل العاملـة املحليـة إىل الخـارج يف بعثـات تدريبيـة لتلقـي الجديـد تأجنبية الصنع واإلعداد، ملاذا ال 

ًهم كمراكز إشـعاع ينتـرش عـىل نطاقـات أكـرث اتـساعا حتـى خـارج حـدود الفعيل ثم يعودون إىل وطن

 !املرشوع؟

  ،لقيـاس تلـك ) أرخـص األسـعار( أصـالً اسـتخدام معيـار فـريفضأما عن كفاءة تسويق منتجات املرشوع

 إىل رشاء مـدخالت  يف اضطرار صـاحبهأوالكفاءة حيث قد يتسبب هذا إما يف زيادة خسائر املرشوع، 

 يف إنتـاج مخرجـات ليـست عـىل مـستوى الكفـاءة -عىل نحو ما أوضـحنا - يتسبب ً سعرا مامأقل

املناسبة، مام يتسبب يف النهاية يف تدهور حجم املبيعات ال زيادتهـا كـام تـذكر غالبيـة الدراسـات 

 . التسويقية

  كمعيار للكفاءة التسويقية حيث يالحـظ ) حجم املبيعات(كام يجب التحفظ عىل استخدام معيار

 بكميات قليلة، وأبـسط مثـال عـىل إالتباع  من املنتجات عالية الجودة نادرة املواصفات الًاثريأن ك

 كل أسبوع مثالً لكن القيمـة املتبعـة أوًهذا محالت األزياء التي ميكن أن تبيع قطعة واحدة يوميا 

ا مـن القطعـة له، والعمالء واألثرياء املرتددين عىل مثل تلك املحالت يجعل اإليرادات التي تحققه

الواحدة أضخم بكثري من إجاميل اإليرادات املتدفقة من أعداد كبرية من مبيعات محـالت املالبـس 

 .الجاهزة التقليدية

  وعىل وجه العموم فإن معايري كفاءة تسويق منتجات املرشوع ميكن أن تتمثل يف حجم اإليـرادات

 أوعـال إضـايف مـستمر، ويف انخفـاض من املبيعات، ويف دميومة عمليات الرشاء، ويف وجود طلب ف

 . لفروعهأوزيادة العمالء للمرشوع ) معاودة(انعدام حاالت الشكوى من املنتج، ويف تكرار مرات 

ويفضل عدم االستفاضة يف هذا املجال حيث تم التعرض للكثري من جوانبـه يف صـفحات سـابقة  

 .متفرقة
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 الفصل العاشـر

 : ريمالتسويق الشبيك بني الجواز والتح

 املستهلك متعدد املهام 

 

 

بدأت قصة ذلك املوضـوع معـي منـذ نحـو أربعـة أعـوام حـني هـاتفتني إحـدى طالبـايت طالبـة  

)!  من عاديةأقل(وحرضت يف امليعاد حاملة معها ساعة حرميي تبدو . مقابلتي للتناقش يف موضوع هام

ً وذكرت مثنا لها يفـوق كـل التوقعـات، ة الساذجة أنها مطلية بالذهب، إنتاج أجنبييوقالت بلغة الدعا

ألننـي كاقتـصادية شـعرت بريبـة مـن بيـع منـتج بتلـك )!!!! الزبـون الخطـأ(ومن الواضح أنها اختارت 

 . وبهذا العرض السفيهالطريقة

 الـرشكة بأنهـا ومع مداومة النقاش معها عرفت أنها تعمل لدى رشكة صينية حيث وعدها أصـحاب 

ج ودفعت الثمن املذكور، ثم أقنعت عميل آخر برشاء املنتج فـسوف يـردون إذا اشرتت منهم هذا املنت

، وذكروا لها أنها كلـام أفلحـت !!إليها قيمة ما دفعته مع احتفاظها باملنتج الذي اشرتته كملك مجاين لها

يف العثور عىل مشرتين جدد فسوف مينحوها عموالت مجزية، بل ومتادوا يف تقديم اإلغراءات لهـا حـني 

ًا لها مكتبا خاصا يف مبنى سيتي ستارز الفخم مبدينة نرص واعدين إياها بالرتقيات الرسيعة التي خصصو ً

هذا، عىل الرغم من أن الطالبـة كانـت تـدرس بالفرقـة الثانيـة مـن كليـة . لقسم كامل) ًمديرا(تجعلها 

 الطالبـة ات ميكن لتلك خربأو شهادات أوفلم تكن هناك إذن أية مهارات . شعبة اللغة اإلنجليزيةالتجارة 

ًأن تتميز بها حتى يربر إعطائها هذا املنصب الكبري يف ذلك املكان الفخم كام أنني ارتبت كثريا يف قـصة 

الذهب الذي ادعت الطالبة أن الساعة مطلية به، وال تقبل عقيل عىل اإلطالق هذا الثمن الباهظ الذي 

، معتقدة أن منصبي كأستاذ جامعة ميكن أن ييـرس  يك اشرتي عنده تلك الساعة- بسذاجة-َّعيل عرضته 

 .الصفقة املريبةتلك 
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ويف حوارات أخرى تالية عرفـت مـن الطالبـة أن هـذا النـشاط الـذي متارسـه يـسمى بالتـسويق  

الشبيك ،فاستحث هذا املسمى املرتبط بذلك املوقـف املريـب فـضويل املعـريف ودفعنـي إل البحـث يف 

. امرات بـل ويف مـدى جـوازه مـن املنظـور الـرشعي والقـانوين واألخالقـيحقيقة هذا النوع من االسـتث

واتسعت دائرة النقاش لتشمل مجموعة من طالبات الدراسات العليا الـاليئ أدرس لهـن مـادة دراسـات 

 .الجدوى االقتصادية

انسحبت بشكل مريب مـن خدمت شعاراتها اإلعالنية الحامسية، ثم واملثري، أن الطالبة بعد فرتة  

ًذا العمل ومل تفصح أبدا عن أسباب واقعية دقيقة لرتكها لعملها الذي كانت شديدة الحامس له لكنها ه

ًمثلام قلت لها هذا من قبل مرارا وتكرارا) حرام(بأنه بها بصوت كسري اعرتفت  ً. 

هذا، فقد فوجئت باملوقف ذاته يتجدد بيني وبني أعداد أخرى من طـالب الجامعـة بـنفس  ومع 

بدون أن يتعظ أحد من الدروس املستفادة مام أصاب غريهم، وتزايدت استفسارات الكثـريين الصورة و

 :يل حول جدوى ذلك النوع من االستثامرات وحول تأثريها عىل االقتصاد القومي

ولهذا، قررت أن ال أنهي كتايب الحـايل حـول جـدوى املـشاريع االسـتثامرية بـدون القيـام بعـرض  

 .ن االستثامرات املثري للجدل والجدير باالنتباه والحذرمخترص حول ذلك النوع م

 :تعريف التسويق الشبيك وبعض املفاهيم ذات الصلة 1/10

 : املسميات املختلفة لذات النشاط االستثامري:أوالً

 Network Marketing التسويق الشبيك  -1

  Pyramid Scheme  التنظيم الهرمي أوالتسويق الهرمي  -2

 Tree Investment ر الشجري  االستثامأوالتسويق  -3

 )Multi- Layer Marketing (MLM التسويق متعدد الطبقات  -4

 Based on word of mouth  التسويق الشفهي -5
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 :تعريف االستثامر املعني: ًثانيا

 املجال الذي تحدث من خالله عمليات بيـع ورشاء الـسلع ومـن أو السوق يعني املوضع :اللغةيف  -1

 .لية ترصيف السلع من خالل السوقثم فإن التسويق يعني عم

ًيستخدم هذا اللفظ للداللة عىل جذع بفروع تتفرع منها فروعا أصـغر فأصـغر وهكـذا : والشجر -

ومن ثم يقال شجرة العائلة أي بيان باألصول والفروع مـن األجيـال . وكل فرع به أوراق متناثرة

 .التالية

 كبرية من الوحدات، ثم تبدأ املساحة األفقيـة ًشكل يبدأ بقاعدة عريضة تستوعب أعدادا: والهرم -

 أو... له يف التضاؤل كلام اتجـه إىل أعـىل حتـى يـصل إىل نقطـة قـصوى تنفـرد بوحـدة واحـدة

 .العكس، يبدأ بفرد من أعىل ثم يتزايد إىل وحدات أكرب كلام اتجه إىل أسفل

 . التداخلأومن التشابك : والشبيك -

 تشري إىل نوع  متعدد الطبقات كلها مرتادفاتأو الشجري أولهرمي  اأوومن ثم فإن التسويق الشبيك 

من االستثامر يف نشاط يبدأ بفرد عامل واحد تتوافر لديه خربات كفيلـة بـأن متكنـه مـن جـذب املزيـد 

والسؤال هل هؤالء يعتربون عاملني أم مستثمرين؟ أم ! معه، الذين يقومون بدورهم عىل جذب آخرين

 .همب تبدأ خيوط الريبة والتشكك يف ذلك النشاط املمن هنا!!! مستهلكني؟

 :ًيف االصطالح، وفقا لآلراء املختلفة حول هذا النشاط يعرف كاآليت -2

، هو طريقة تسويق بديلـة للتـسويق التقليـدي، حيـث يـتم )أو البيع املبارش(التسويق الشبيك  -أ  

، يف ) منتجـات املـرشوعالذي يشرتط أن يشرتي وحدة عىل األقـل مـن(توظيف املستهلك ذاته 

الرتويج ملنتجات املرشوع الذي اشرتى منه املنتج، يف مقابـل الحـصول عـىل عمـوالت معينـة أو 

ًووفقا لهذا، فاملرشوع أو الرشكة ال يكون له مكان محدد، وال موظفني بعيـنهم، . امتيازات معينة

 كل التقليـديوال يطبق يف ذلـك الـشكل مبـدأ تقـسيم العمـل والتخـصص، بـل وال يوجـد الـش

 ، لكن يف ذلك الـشكل املبتـدع، يكـون املـستهلك)عرض وطلب( للسوق بلغة االقتصاد كجانبي 
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 الذي ميتلك قوة رشائيـة حقيقيـة هـو وسـيلة الدعايـة واإلعـالن، وهـو البـائع أو منـدوب 

 .ًاملبيعات، وهو العامل لدى رشكة غالبا ما تكون مجهولة الجنسية

يقي يقوم عىل تحويل املستهلكني أو العمالء أنفسهم إىل مـسوقني هو نشاط استثامري تسو  -ب

أو موزعني، وذلك عن طريق تكوين مجموعة من الشبكات البرشية املتداخلة التـي تنتـرش 

وعادة ما تقوم املعامالت يف هذا الـشكل . بتحريك وبتوجيه من صاحب املرشوع أو الرشكة

 .عىل ثقة الناس بعضهم لبعضبني األقارب واملعارف واألصدقاء باالعتامد 

وبيع املنتجات  هو برنامج تسويقي مينح املشاركني فيه رشاء حق التوظيف ملزيد من املشاركني، -ج

 الـذين يـنجح هـؤالء املـشاركون يف أو الخدمات والتعويض عن املبيعات عن طريق األشخاص

 .تجنيدهم فضالً عن املبيعات الخاصة بهم

روج ملنتجات املرشوع عن طريـق املـشرتين بإعطـائهم عمـوالت هو نظام تسويقي مبارش ي -د

 .مالية مقابل كل مشرتي عن طريقهم وذلك وفق رشوط معينة

 .هو نظام قائم عىل املتوالية الهندسية ال العددية وهو نشاط احتيايل - ه

 .هو تسويق يعتمد عىل الدعاية الشفهية بني األفراد - و

 : التسويق الشبيكأوستثامر  نشأة وتطور وآلية عمل اال 2/10

 :أوالً نشأته وتطوره

ًاختلفت اآلراء كثريا حول كيفية وتوقيت نشأته وتطبيق فكرته، لكـن هنـاك شـبه إجـامع عـىل أن  -1

متثـل املثبـت الفعـيل لهـذا النـشاط جـديل الطبـع !!!) ولـيس الـصني(الواليات املتحـدة األمريكيـة 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف عـام يق قد نشأ يف والطبيعة فالبعض ذكر أن هذا النوع من التسو

 التي روجت له بشكل كبـري حتـى انتـرشت أنـشطته يف جميـع Tupperware من خالل رشكة 1940

 ً.بلدان العامل تقريبا

ــام  -2 ــة يف ع ــدة األمريكي ــات املتح ــشأ يف الوالي ــه ن ــل أن ــة 1954وقي ــالل رشك ــن خ   Vitamins م

California ــصة يف ــت متخص ــي كان ــشاط الت ــذا الن ــدأ ه ــة وب ــل والنظاف ــواد التجمي ــناعة م  ص
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 مع ظهور الوسائل االلكرتونية الحديثة لالتـصاالت، 1979 يف نطاق محدود وبسيط، ثم ازدهر منذ عام 

 ألـف رشكـة 21 ثم امتد اتساع نطاق هذا النشاط عرب أعباء متزايدة من الرشكات التي بلغت أكـرث مـن

 .عىل الصعيد العاملي

 أخرى أشري إىل أن أول رشكة بدأت بالتسويق الـشبيك يف العـامل كانـت رشكـة منتجـات ويف روايات -3

" هـارفوم بيـري" حيث أسسها أمرييك يـدعى 1945للمواد الغذائية وكان هذا يف عام ) نيوتر اليت(

 لتـسويق املنتجـات الغذائيـة التـي Commissionsالذي عرف بأنه أفضل من وضع خطـة عمـوالت 

خطة متعددة املستويات تـسمح لكـل مـوزع ملنتجـات رشكتـه بالحـصول عـىل ينتجها، حيث أعد 

املـوزع الـذي يليـه يف شـبكته مبـارشة باإلضـافة إىل عمـوالت ثابتـة، مـن من مبيعـات %) 3(عمولة 

ً وقد حققت تلك الخطة أرباحا ضخمة أفضل بكثري مـام كانـت الـرشكة تحـصل .مبيعاته الشخصية

 .عليها من خالل البيع التقليدي

 اثنـني مـن ًيف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أيـضا بواسـطة" أمـواي" ، تأسـست رشكـة 1959ويف عام  -4

ً، وكانت تـسوق منتجـا واحـدا فقـط هـو "جي خاناندو" و"ريدج ديفوس"األصدقاء هام  منظـف (ً

وقد استخدمت الرشكة خطة عمـوالت معـدالت متكنـت مـن خاللهـا مـن جنـي , )متعدد األغراض

 .جنيها بواسطة املستهلكني الذين كمسوقني يف نفس الوقتأرباح هائلة تم 

 : مبراحل متعددة ميكن تصنيفها كالتايلالتسويق الشبيكوبوجه عام، قيل أن  -5

 .1978 إىل عام 1945مرحلة النشأة والتنامي من عام  -أ  

 .1989 إىل عام 1979مرحلة االنتشار من عام   -ب

 .1999 إىل عام 1990مرحلة الشيوع من عام  -ج

 االجتامعـي  ، يتزايد حتى اآلن خاصة من خالل الشبكة بالتواصل2000مرحلة العوملة من عام  -د

 ."الربيع العريبت اروث"وعىل وجه اخص بعد ما يطلق عليها 
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رئيـيس بنظـام وترويجـي اسـتخدام املـستهلك كمـصدر متـوييل :  فكرة وآلية عمل التـسويق الـشبيكً:ثانيا

  :العموالت الرسابية

يف شكل هيكل هرمي لهذا النشاط، تبدأ آلية تشغيل الفكرة املذكورة من شخص يرتبع عىل القمة   -1

ولـتكن سـاعة (يعـرض املـستثمر املنـتج الـذي يقـوم بتـسويقه . هو صاحب املرشوع االسـتثامري

الـذي (املوجـود يف الـسوق التقليـدي وعادة ما يتم تداول منتجات مختلفة الخصائص عن ) ذهبية

مثـل ( لهـا صـيت بـراق أو تحمـل ماركـة يفـرتض أنهـا عامليـة أو )ع فيها جانبي العرض والطلبيجتم

ًوأحيانا ال يعرف أبدا مصدر تلك املنتجات التي كثريا ما تحمـل ). مستحرضات التجميل لرشكة ماي فري ً ً

غـش وحتى املرتبـع عـىل عـرش ذلـك الهـرم املبنـي لبناتـه عـىل ال!.  مجهولة النسبأوماركات مزورة 

ًوالخداع واالستغالل واالحتيال، كثريا ما يكون مجهول الهوية الحقة حتى إن قام بعمليات إشهار علنية 

صـاحب (ًوميكـن أن يكـون هـذا املرتبـع عـىل الهـرم التـسويقي شخـصا حقيقـة . تبدو براقة وشفافة

ً شخــصا اعتباريــا أو، ) الــرشكةأواالســتثامر  ال يعــرف التوصــيف ً، وكثــريا مــا )الــرشكة باســمها املعلــن(ً

َاالقتصادي والتنظيمي له أيا◌ من كان  هـل هـو جهـة إنتاجيـة تقـوم بـصنع املنـتج محـل التـسويق -ً

 رشكـة اسـترياد وتـصدير؟ هـل هـو أوبيع بالتجزئة؟   رشكةأواالحتيايل؟ هل هو رشكة للبيع بالجملة؟ 

طاع االقتـصادي الرسـمي أم ية؟ أم رشكة عابرة الجنسيات؟ هل يتبع إىل القبرشكة وطنية؟ أم رشكة أجن

 الخفـي؟ هـل العمليـة التـي تـتم تنتـسب أكـرث إىل مجـال التـسويق أوإىل القطاع االقتصادي الرسي 

خاصـة يف وقتنـا املعـارصة إىل مجـال التجـارة  - ؟ أم أنـه ينتمـي أكـرث)سلم واسـتلم(التقليدي املعتاد 

 من دول املنشأ أم أنـه مـن قبيـل أو االلكرتونية؟ هل هو نشاط معرتف به من قبل الدول املصنفة له

 رشكات توظيـف األمـوال؟ كلهـا تـساؤالت سـوف يتخـبط الباحـث يف إيجـاد إجابـات محـددة عليهـا

 . املعامالت يف ظل هذا النظام من غموض نتيجة ملا تتسم به

 فالـشخص املالـك للمـرشوع يحـاول أن يقتـنص. ولنعد إىل الفكرة األصلية للتعامل بهـذا النظـام

 أو األصــدقاء أو مبيعاتــه مــن خــالل املعــارف أوًميــل يــراه مالمئــا لتجنيــده لتــرصيف منتجاتــه  أول ع

ـــريان  ـــة أو الج ـــالء املهن ـــالب أو زم ـــاتهم أو الط ـــنهم طموح ـــروف ع ـــشباب املع ـــا ال ـــالغ فيه  املب

ــــسول الوعــــود ــــويعهم وخــــداعهم مبع ــــسهل تط ــــرب.  وال ــــا املعــــارصة تعت   شــــبكةويف أوقاتن
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عـىل العميـل يعـرض حيـث م قناة ووسيلة للعثور عىل الصيد البرشي املطلوب  التواصل االجتامعي أه

 املـشرتي يـتم وعـده بأنـه سـوف وقبل أن يـرتدد.  املبيع بثمن عادة يفوق تكاليفه األصلية بكثريأواملنتج 

القيمة التي يتمكن هذا العميـل مـن يسرتد املبلغ كله، بل وسوف يحصل عىل عموالت بنسب معينة من 

 واملكافـآت والرتقيـات الوظيفيـة الوهميـة، يبـدأ "Commissionsالعمـوالت "وباستخدام أداة . نتج بهابيع امل

بـأن يـشرتون مـن ). عادة من املعارف ومـا شـابههم(العميل بعد هذا مبحاوالت دءوب إلقناع اآلخرين 

بفعله معه، فكل مـشرت  البائع األصيل أوًمنتجات الرشكة املعنية واعدا املشرتين الجدد مبا قام املستثمر 

َّ لرشاء املنـتج املـسوق لـه، فيحـصل الـشخص األول عـىل عمولـة - بالتبعية-جديد سوف يسعى آخرين

عمـالء  قامئـة املشرتي التايل وعىل عموالت إضافية متسلسلة إلقناع كل املـشرتين الـذين أضـيفوا إىلإلقناع 

 عمولـة منتجـة اسـتجالب ميل التايل له وعـىلالرشكة من خالله، ويحصل الثاين عىل عمولة نتيجة رشاء الع

وهكذا بحيث يتزايد أعداد العمالء مع الوقت وتتكون قاعدة متـسعة املـساحة ... التاليني له من خالله

التي تشملهم، وتختلط األمور فال يعرف من بدأ ومـن التـايل ومـا هـي الـرشكة األصـل ومـن هنـا يـأيت 

  .التشابك املذكور

 : التسويق الشبيكأوة عمل نشاط االستثامر مثال عميل عىل آلي -2

اء منـتج ، فقامت بـرش)الواعد بالنسبة لها(املشاركة يف هذا النشاط قررت " إميان"بافرتاض أن  -أ  

 100من خـالل شـبكات التواصـل االجتامعـي ودفعـت من إحدى الرشكات املعنية املعلن عنها 

عـدتها الـرشكة بعمولـة محـددة لكـل مـشرت وونتيجة لهـذا، ، )ذهبية ساعة(دوالر مقابل املنتج 

ال يقل مجموع األفراد الذين يتم اسـتقطابهم مـن خـالل إميـان أ برشط(اللها من خجديد يأيت 

ال يقل عدد األفراد الـذين يـتم اسـتقطابهم مـن كـل مـن هـؤالء أوبرشط آخر عن تسعة أفراد، 

 .) أفراد املستقطبني كمرحلة أوىل عن ثالثة أفرادالتسعة

 ويف تلك - دوالر55 تقدر بـ - الرشكة أن العمولة عند اكتامل هذين الرشطني األساسينيوذكرت 

 ".درجة"ل تسعة مشرتين يف التسلسل التسويقي الهرمي املطبق اعتبارهم كالحالة، يصنف 
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) املركبة(تالية، كلام زادت العموالت " درجة"إىل " درجة"يف االنتقال من " إميان"وكلام نجحت  

 .حصل عليها وزادت فرص مكافآتهاالتي ت

تستطيع يف كل شهر أن تضم إىل الهرم مشرتين جديدين، فيفرتض أنها يف " إميان"فإذا فرض أن 

ًنهاية العام أي بعد اثنتي عرشة شهرا سوف تحصل عىل إجـاميل عمـوالت تربـو عـىل خمـسة 

 .وعرشين ألف دوالر

 :ًطريقة حساب العمولة وفقا للحساب الجاري  -ب

 يف تحقيقهـا مـن خـالل حـساب ) املشرتي األصيل" (إميان" حساب عدد الدرجات التي نجحت يتم

 ".إميان"إجاميل املشرتين الجدد الذين انضموا إىل املنظومة التسويقية من خالل 

  9(كدرجة واحـدة  مشرت، يتم حسابهم 14قد بلغ ) من خالل إميان(فإذا كان عدد املشرتين الجدد 

 عليـه ويف تلـك الحالـة تحـصل الخمسة املتبقني لعدم بلوغهم النـصاب املـشرتطبينام يسقط ) أفراد

 . دوالر املقررة للدرجة املتحققة55عىل " إميان"

  وباستمرار إميان يف استجالب أعداد إضافية من املشرتين الجدد حتى بلغ إجاميل املـستقطبني مـن

 3ينـتج رقـم )  أفـراد9(ركزيـة للدرجـة ً فردا، وبقسمة ذلك العدد عىل الفئة العددية امل30خاللها 

مام يشري إىل أن إميان حققت ثالث درجات ولكن ما زال يتبقى ثالث مشرتين يـتم إسـقاطهم مـن 

 دوالر مقابـل 110الحسابات لعدم استيفائهم للنصاب املقرر، وتحصل إميـان يف تلـك الحالـة عـىل 

 .درجة األوىل يف مرحلة حققتهاالدرجتني املستحدثتني حيث أن إميان قد حصلت عىل عمولة ال

  فهـذا يعنـي انتقالهـا إىل 62) املـشرتين املـستدرجني(فإذا استمرت إميان بنجاح بلغ إجاميل عـدد ،

وألنهـا قـد حـصلت عـىل عمـوالت عـن . املستوى الخامس الهرمي وأنها قد حققت سـت درجـات

، فتخـصم )رجتني التـاليتني دوالر للـد110  ثـموىلاألدرجـة لل دوالر 55(الدرجات الثالثـة الـسابقة 

 . دوالر165= 55× 3قيمتها، بحيث تحصل إميان عىل عموالت الدرجات الثالث األخرية وهي 
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 :ويف هذا املثال الفعيل، يالحظ

ًأن عدد األفراد ينمو بشكل رأيس وليس أفقيـا، ويف اتجـاه إىل قواعـد أكـرث اتـساعا إىل األسـفل  - ً .

 ثـم يـزداد يف 14 ثـم يزيـد يف املـستوى التـايل 9ستوى األول فمثالً يكـون عـدد األعـضاء يف املـ

 حتـى يـصل عـدد األعـضاء يف 62 ثم يـزداد يف املـستوى الـسادس إىل 42املستوى الخامس إىل 

 .وهكذا....102املستوى العارش إىل 

 مثـلاملريبـة، الضحية الذي متر اقتناصه يف براثن تلك الشبكة األخطبوطيـة واملعـامالت أن العضو  -

ال يحصل عىل أية عمولـة قبـل انقـضاء فـرتة متفـق عليهـا يف رشوط التعاقـد املـسبقة " إميان"

أي أنه ال بد من منو الهرم تحت مستوى العضو بثالثة مستويات كحـد أدىن . وليكن ثالثة أشهر

 .قبل أن يحصل العضو الفعال يف أدائه عىل العمولة املقررة

 مام دفعته مـن أقل دوالر، وهي ما زالت 55هي " إميان "إن العمولة األوىل التي حصلت عليها -

مع تلك الجهـة التـسويقية مبلغ كبري مبالغ يف قيمته نتيجة لرشائها للمنتج إيفاء لرشط التعامل 

 االســتمرار يف نــشاطها الرتويجــي ، وبالتــايل فــإن هــذا يــستحثها عــىل رضورة) دوالر100وهــو (

نونية أو أخالقية أو إنسانية، وذلك من أجل اسرتداد مـا والتغايض عن أية اعتبارات رشعية أو قا

يف تحقيـق أربعـة " إميـان"، وذلـك لـن يتحقـق إال إذا نجحـت !!!دفعته، والتمتع مبنتج مجـاين

وهنا تبدأ خيوط املعامالت القبيحة املخادعـة يف االنكـشاف ...  تقديرأقلمستويات تحتها عىل 

 .والتعري

 :مثال آخر واقعي -ج

التي متارس هذا النشاط املريب، تم إعالن أن العضو الذي يـنجح " Business"بكة عىل موقع ش

 !!! دوالر25000ًيف استمراره يف نشاطها وفقا لرشوطها سوف تتجاوز عمولته الشهرية 

ــرور  ــد م ــة أي بع ــسنة التالي ــصف ال ــة يف منت ــد أن العمول ــسيطة، نج ــسابية ب ــة ح  وبعملي

 ً شـــهرا، فـــإن العـــضو الناشـــط18ي بعـــد عـــام ونـــصف مـــن بدايـــة مامرســـة النـــشاط أ

ــة ــهريا، ويف نهاي ــف ش ــتامئة أل ــون وس ــاوز ملي ــة تتج ــىل عمول ــصل ع ــوف يح ــل س  ً الفاع
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 ً. شهر سوف تتجاوز قيمة العمولة مائة مليون دوالر شهريا24 تلك السنة أي بعد 

هلك فمن مبلغ زهيـد يدفعـه املـست.  بذرة اإلغراء الشيطانيةتن مربط الفرس، وتنبموهنا يك

 تتضاعف ثروة املشرتي إىل آالف بل ماليـني أضـعاف مـا تـم)  دوالر100 يف مثالنا( املشرتي أو

 !!!!دفعه

وشتان ما بني تلك املضاعفات الرسابية املحتالة لذلك النشاط متوييل الطـابع وبـني مـضاعفات 

ًقرضا متويليا حسنا(ما يحصل عليه من يقدم  ً وذلـك مـا . لًوفقا ملا أكد عليه الخالق عـز وجـ) ً

يدعونا إىل عرض املزيد حول القرض الحـسن لكـن يف جـزء تـال بعـد اسـتيفاء بعـض النقـاط 

 .األخرى الهامة املرتبطة باملوضوع الحايل

 :بعض خصائص التسويق الشبيك ومجاالته  3/10

  بعض خصائص وسامت التسويق الشبيك:أوالً

ًاصـفات خاصـة بعيـدة متامـا عـن الرشـد الذي يتصف مبو ( هو املستهلك:املصدر األسايس للتمويل -1

 .ومن يفلح يف استقطابهم من مستهلكني آخرين -) الفكري والسلويك واألخالقي املفرتض

، وهـو فهـو مـستهلك يـأيت مـن جانـب الطلـب: تعددية مهام املستهلك وتعدديـة تـصنيفاته املهنيـة -2

وهو ممول غـري مبـارش مندوب مبيعات ووسيلة دعاية وإعالن برشية، وهو سمسار وتاجر تجزئة، 

ًوهـو أوالً وأخـريا عـضو مـشارك يف ...  كوعاء تحصييل ألموال إضافية من املـشرتين الجـددأوبذاته 

دع "وال يتبع بحق التوجيهـات الحكيمـة ) بيع الغرر(نشاط اقتصادي مريب فيقوم عىل بيع محرم 

ًرقام برشيا"ً، وهو أوالً وأخريا "ما يريبك إىل ما ال يريبك  !!!سلة الحسابات الرابحةيف سل" ً

يقوم عىل هرمية النشاط وتشابك العالقات، وعادة يتم االلتحاق بعضوية النشاط عن طريق أحـد  -3

الـرقم (ًسبقه، حيث يأخذ األعضاء أرقاما متسلسلة، ويتم إدراج كـل مـشرت جديـد داخـل سلـسلة 

 .الذي سبقه ونجح يف استقطابه) البرشي

 ًالنــشاط، تــضع ســقفا أعــىل ال تتعــداه فــيام تقدمــه مــن عمــوالتجميــع الــرشكات املتعاملــة يف هــذا  -4
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 .ً إىل األعضاء املنضمني إليها تجنبا الفتقاد فرص تحقيق التكسب الذايت ألصحابها األصليني

هناك رشط أسايس للحصول عىل عضوية تلك الرشكات وهو أن يبـدأ العـضو بنفـسه بـرشاء منـتج  -5

 فرض أسـعار مبـالغ فيهـا مـن أجـل تعـويض مـا يـدفع مـن وعادة ما يتم. املرشوع ويدفع املقابل

 .عموالت تالية

املبيـع الـذي  لتسويقها، وال يرى املـشرتي أو موقع جغرايف بعينه لعرض املنتجات أوال يوجد مكان  -6

 ه وبإغرائـه بتحريـضيشرتيه هو، لكنه قد يرى عينة تتمثل يف الوحدة التي اشرتاها مـن سـبقه وقـام

ال يوجد ضامن حقيقي لتحقيـق املواصـفات املرغـوب فيهـا لـدى املـشرتي عىل محاكاته، ومن ثم 

بيـع "وهـو مـا يـسمى يف اللغـة الفقهيـة ) مجهـول(واملعلن عنها من قبل املروج لها أي يتم رشاء 

 ".املغرر

 اسـتثامري  اسـتهاليك،"مخـتلط" بحكم ما يقوم مبامرسته من أنشطة ميكن القول بأنه يصنف كنشاط -7

ًإنـه حقـا كـل ! خر، تجاري تربحي الهدف، تسويقي املسمى، مريب املتـضمناتتوظيفي ألموال اآل

 !!!هذا

فقـط اشـرتي ....  الـخ... .مامرسة النشاط مفتوحة للجميع، ال خربات وال مؤهالت، ال رشط عمـري، -8

بـراق ) مثـل كـل املكاسـب حـرام(والعائد )!!!! الضحايا(ًاملنتج وكن ماهرا يف استقطاب املزيد من 

 .Easy comes easy goes حقيقي لكنه غري

ًيرتدي ثوبا براقا نسيجه يتكون من  -9 ، مـع انخفـاض املخـاطر ألنـه ال سابهاارتفاع األرباح وتيرس اكتـً

ً مام يحرض عىل السلبية والتواكل ويؤثر سلبا عـىل اإلنتـاج واإلنتاجيـة وعـىل يتحمل تكاليف تذكر

 .لفعلية للفرد واملجتمعًتكوين قيام سلعية وخدمية مضافة تلبي االحتياجات ا

َومـن النـاس مـن (ًالفم وعذب الكالم هام العنرصين األكرث تأثريا عىل مدى اتساع املرشوع ونجاحه  -10 ِ َّ َ ِ َ

ُيعجبك قوله يف الحياة الدنيا ويْشهد  ُِّ ُ َ َُ َ ُْ ِ َ ْ ُ َِ ُ ْ َ ِ ِ عَىل ما يف قلِبه وهو ألد الخصامَالـلـهْ َ ِ ْ َ ُّْ َ َ ُ َ ِ َ ِ َ  .]204البقرة [ )َ



 202 ل العارش الفص
 

 

ًأخطبوطي املعامالت واملسميات أيـضا، فباإلضـافة إىل مـا عـرض سـابقا مـن سـامت ميكـن إضـافة  -11 ً

لقـاء عمـوالت احتامليـة، النشاط مثـل التـسويق الطبقـي، التـسويق مسميات عديدة أخرى لذات 

 عــرب الرســائل املتسلــسلة، التــسويق ، التــسويق الــشبيك االلكــرتوين، التــسويق"االمتيــازات والرهــون"

الـخ وتكمـن خطـورة تلـك التعدديـة يف ... الشفهي اللفظي، التسويق االجتامعي، التسويق املبارش

، مخـادع بـارع يف التخفـي وراء )كالحربايـة(ل إىل نـشاط متلـون مسميات ذات النشاط أنه يتحـو

فإذا ثبت انحراف نـشاط مبـسمى مـن تلـك املـسميات، . معان براقة هي مجرد حروف ومسميات

تحت مسمى آخر جديد يدعى انه نشاط جديـد روعـي ) بذات نشاطه(التخفي يسارع املستثمر يف 

 . االعرتاضات املعلنةفيه تاليف

  تثبـت وضـعتجاه أية جهات رسـمية وال سـجالت ع الرسمي ومن ثم فال التزامات عليهتبع القطايال  -12

 . النشاط وال حقيقته

  بعض األنواع الشائعة للتسويق الشبيك ومجاالت أنشطتهً:ثانيا

) عرب الربيد االلكرتوين، محركات البحث، واملواقع االجتامعية، والهواتف الذكية(التسويق االلكرتوين  -1

 ً. شيوعاوهو األكرث

 منـتج ،إكسـسواراتمثـل مستحـرضات تجميـل، ( منـتج واحـد أوالتسويق السلعي ملنتجات مختلفـة  -2

 ).نظافة

 رشاء وبيـع مثل خدمات استخراج تراخيص السيارات الجديـدة، والقيـام بعمليـات(التسويق الخدمي  -3

 والوضع يف تلـك ًالسيارات نيابة عن أصحابها، واستكامل أية إجراءات رسمية توفريا لوقت العميل،

ودات تسويقية لفرق متكاملة األنشطة بحيـث تلبـي هالحالة يختلف بعض اليشء ألنه يتطلب مج

 ).الرغبات املختلفة للعمالء طالبي الخدمة

 . الكرتونيةأو هاتفية أوالتسويق عرب رسائل ورقية  -4

ــارش  -5 ــسويق املب ــاك(الت ــل أم ــستهدفة داخ ــات امل ــع الفئ ــصية م ــابالت الشخ ــالل املق ــن خ  ن م

   أمــاكن التجمعــات والكثافــاتأو )الــخ..... الدراســةأو الجــرية أومثــل أمــاكن العمــل (معتــادة 
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الكربى واملؤمترات واملعارض الدوريـة حتـى مـا يخـرج منهـا عـن نطـاق راكز التجارية مثل امل(البرشية 

 ).النشاط التسويقي املعني كمعرض الكتاب مثالً

 استهداف ميـادين بعينهـا يعتقـد صـالحية أوة مع املارة التسويق امليداين مثل الحوارات العشوائي -6

املارة فيها لعمليات االستقطاب والتجنيد املستهدفة خاصة يف املناطق الشعبية حيـث يتكـاثر مـن 

 !!!! املناطق الرثية حيث يسهل اقتناص من ال قيمة للنقود عندهمأويسهل خداعهم، 

 التسويق الشبيك يف الوقت املعارصطة  بعض الحقائق واألرقام املعلنة حول أنشً:ثالثا

 مـصادر ورقيـة تـشمل أو العثـور عـىل أيـة مراجـع -بل استحالة–بداءة، نود التنويه إىل صعوبة 

دراسات تحليلية ودقيقة، بل وتعريفية حـول تلـك األنـشطة التـي بـدت للغالبيـة أنهـا حديثـة نتيجـة 

لـرغم مـن قـدم تـاريخ نـشأتها الـذي اختلـف إلبرازها من خـالل املواقـع االلكرتونيـة املختلفـة، عـىل ا

أن وذكـر  1945 أو 1940املتحدثون عن ذلك يف تقرير بدايته لكن أجمع الكثـريون عـىل أنـه بـدأ منـذ 

 . من الواليات املتحدة األمريكية- كاملعتاد -نقطة االنطالق كانت 

صطلحات وأرقـام وبناء عليه، فإن كل ما تم عرضه يف هذا الشأن وما يتم عرضه من أساسيات وم

باستثناء ما قمنا به من مـساهامت  وذلك بطبيعة الحال -هو مستمد من مواقع الكرتونية مختلفة فقط

استعانة باملنظور الفقهي اإلسالمي مـن ناحيـة،  لحقيقة تلك األنشطة وحقيقة توجهاتها تصحيحية وتقيمية

 . أخرى والقانوين من ناحيةوباملنظور االقتصادي واالجتامعي واألخالقي

 :وفيام ييل بعض ما قيل عن حال أنشطة التسويق الشبيك املعارصة باألرقام

 ألـف 21يبلغ عدد الرشكات العاملة يف مجال التسويق الشبيك عىل مـستوى العـامل مـا يزيـد عـىل  -1

 وأدوات التجميـل رشكة يف مجاالت مختلفـة مثـل البورصـة، واملبيعـات الـسلعية بالـدوالر األمـرييك،

 .الخ... . والساعات واملجوهرات، واملستلزمات الصحية،واإلكسسواراتلشخصية، والعناية ا
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 الـذين ميثلـون يف ذات الوقـت مـستهلكني مؤكـدين ملنتجـات(يزيد عدد العاملني يف ذلك املجـال  -2

مـا يربـو مـن مائـة دولـة عـىل مـن مـواطني  مليـون شـخص 53عىل ) ولخدمات الرشكات املعنية

 ألـف 300ً مليون شخص يف أمريكـا وحـدها، حيـث يـدخل عـضوا نحـو 13الصعيد العاملي، منهم 

 .أسبوعي يف أمريكا وحدها جديد عضوألف  175ًأسبوعيا منهم 

ً بليون دوالر سنويا ونتيجـة 30يراداتها عن يحقق نشاط التسويق الشبيك مبيعات وخدمات تزيد إ -3

 . بليون دوالر كل عام100لتنامي واتساع نطاق ذلك النشاط، يتوقع أن تصل تلك اإليرادات إىل 

من إجاميل ذات النشاط من عرشة سنوات مضت مـام % 91 تبلغ ته زيادأونسبة منو هذا النشاط  -4

عـىل املعلومـات ام االقتـصاد الجديـد القـائم يعني أن ازدهاره الحقيقي بدأ مع نظام العوملـة ونظـ

 االلكـرتوين يتوقـع ارتفـاع نـسبة ومع استمرارا التقدم التكنولوجي .واالتصاالت االلكرتونية رسيعة التقدم

 .النمو بأرقام متزايدة

 :التسويق الشبيك يف ميزان التقييم الوضعي واإلسالمي 4/10

 )حذر(، ورافض )متحمس(ما بني مؤيد : ابيات النشاط إيج:الوضعي للتسويق الشبيكقييم الت : أوالً

 : راء املؤيدةاآل -1

 .هو نشاط ضخم ورسيع العائد ومتدين التكاليف -أ  

 .ال يتطلب مهارات وال شهادات  -ب

 .ًساعتني يوميا إجامالًفرتة العمل ال يستغرق فرتات طويلة يف العمل فقد ال تتعدى  -ج

ًال يتطلب مكانا محددا، وا -د  .لعامل فيه مدير لنفسه يترصف وفق ما يرى ويشاء ويستطيعً

جزيلـة الـربح، متحـررة التحركـات، فرصـة للتعـارف والتقـارب مـع : وسيلة متعددة املنافع - ه

 .اآلخرين
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 .متثل فرصة سهلة كمصدر إضايف للتكسب بجانب املهنة األصلية - و

تدين عنرص املخاطر وتدين التكاليف ألن العميل هـو وسـيلة الـرتويج ملـا يـشرتي ومـن ثـم  - ز

 .املصالح مع املستثمر األصيلوحد تت

الـذي يـشرتيه، وفرصـة العمـل محقـق العوائـد املنـتج : الزبون يحصل عىل فائدة مزدوجة -ح

 .الضخمة

 :ومن األقوال الشهرية التي مدحت ذلك النشاط -ط

 حيـث )منبـت هـذا النـشاط(، الـرئيس الـسابق للواليـات املتحـدة األمريكيـة "بيل كلينتـون" -

الذين يعملون بالبيع املبارش يعملون عىل تقوية بلـدنا واقتـصادنا ولـيس فقـط يف :"قال

 ".احاتهم الشخصية وإمنا بإتاحة الفرصة لآلخرينسبيل نج

الـشبيك  ، عمـالق الـصناعة العقاريـة واملليـاردير املعـروف اعتـرب التـسويق"دونالد ترامب" -

ويف ذلـك .  عوائـدها بـضخامةً-أيضا -العوض املربح البديل عن أنشطة العقارات املعروفة 

أ حيايت من جديد، سأبحث عن إذا فقدت كل ما أملك واضطرتني الظروف ألن أبد: "قال

  ".رشكة كبرية يف مجال التسويق الشبيك وأعمل بها

 مطلقـة أومل يكن يعني أن التسويق الشبيك لـه أهميـة نـسبية أوىل " ترامب"لكن قول  -

مقارنة باألنشطة االقتصادية املعتادة بدليل أنه ذكر استعداده ملامرسة ذلـك النـشاط يف 

 .تغلق كل أبواب األنشط املعتادة أمامه، حيث )إفالسه التام(حالة 

واريـن " من أغنى أغنياء العـامل مثـل مليارديروقد يؤكد صحة قولنا األخري، أن نعرف أن  -

 . رشكة بينهم ثالثة فقط تعمل يف مجال التسويق الشبيك51كان ميتلك " بافيت

ر بغـض النظـر عـن ويقودنا هذا إىل االنتقال للتعرف عىل اآلراء املعارضة للنشاط املذكو -

 .االعتبارات الدينية واألخالقية
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 ً:آراء معارضة للنشاط والتي تشمل املؤلفة أيضا -2

 للمجتمـع النشاط ال يقدم قيمة مضافة حقيقة لالقتصاد الوطني، بل إنـه يـدعم الـنمط االسـتهاليك -أ  

 .ويشجع عىل التبذير املرفوض كسلوك استهاليك غري رشيد

التي تلبي االحتياجـات املعيـشية الـرضورية ل ولهجر القطاعات اإلنتاجية الجادة يتيح فرصة للتكاس  -ب

 أرباح مجنونة غـري مـربرة وهـو كـالقامر يـصيب ث وراء رسابياتالـلـهمن أجل للفرد وللمجتمع 

 .األعضاء بهوس الرتبح

  .يقوم عىل الخداع ومهارة الكالم وعىل الغش وعدم الشفافية -ج

ً سلبا عـىل قيمـة لصالح الواليات املتحدة األمريكية ويؤثر" الدولرة"يدعم ظاهرة التعامل بالدوالر  -د

 .العملة الوطنية فيؤدي إىل انخفاضها

اختفاء العنارص األساسية لـإلدارة الرشـيدة وهـي تقـسيم العمـل والتخـصص واملتابعـة والرقابـة  - ه

الخ وهـو مـا يـضفي صـفة .... توالتقييم للجودة والفعالية ومنح املكافآت مقابل توقيع الجزاءا

 .لذلك النشاط) العشوائية(

من منحها حقها يف الرسوم والرضائب التـي تفـرض عـىل ) ًواملجتمع أيضا(حرمان الدولة املضيفة  - و

 .األنشطة األخرى الوطنية والعاملة يف القطاع الرسمي

 ومثال عىل ما .التشككاتغموض طبيعة تلك األنشطة وتحركاتها التي تزيد معها مواضع الشبهات و -ز

إعالن مباحث األموال العامة يف مـؤمتر صـحفي منـذ عـام عـن . حدث عىل أرض الواقع يف مرص

ضبطها لثامنية رشكات يقوم أصحابها بالرتويج لسلع ولبضائع وهمية مع خلطها ببعض البـضائع 

 أسـامئها تم الكشف عـن رشكـات أخـرى قامـت بتغيـريالحقيقية لدواعي التمويه والخداع، ولقد 

 . مطاردات الضحايا لها، وبدأت تظهر بأسامء جديدةلغسيل سمعتها السيئة ولتجنب

والتسويق الشبيك يتم عادة لصالح املنتجات األجنبية خاصة األمريكية والصينية وغريها، وبالتايل  -ح

 .فهو يرض باملنتج الوطني وميكن أن يرضبه يف مقتل

 خر باملزيـــد مـــن االعرتاضـــات ومظـــاهر الـــرفضونـــود أن نخـــتم ذلـــك الجـــزء الـــذي يـــذ -ط

  األخـــرى مبقالـــة رائعـــة تـــم نـــرشها عـــىل أحـــد مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي، ويبـــدو أن
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ً كاتبها كان من أحد ضحايا التعامل مع أحد الرشكات املعنية لكنـه اكتـشف حقـا وجـه النـشاط 

ًلقد أعطى ملقالته عنوانا و. ًالقبيح ففضل أن يكتب محذرا من وقوع املزيد من الضحايا يف براثنه

ًنصابا بارعاقوانني تجعلك "ًمعرب ساخرا هو  وذلـك مـن " قواعـد اللعبـة"وقام بعرض ما أسـامه " ً

 :خالل سبع قواعد هي

ونزيـد عليـه مـن متابعتنـا عـىل أرض الواقـع واملبـالغ يف (ف الفقري والعاطل واملحتاج ااستهد -

 ).طموحاته مع تواضع قدراته

 .كأساس) الفارغ(م استخدام الكال -

 ).بالتدين(تظاهر ال -

 حقيقة املوقف، أمثال املتشككني والذين يكشفون(ً عنهم فورا واالنرصاف) املزعجني(تخلص من ال -

 ).ًومن يطالبون باسرتداد أموالهم، واملستفرسون كثريا عن املوقف

ًوقتا رائعا(تظاهر بأنك تعيش ال -  .ملك هذابأن تبدو يف مظهر ثري براق بسبب ع) ً

د اللقــاءات يف األمــاكن قــيــشعرون بالفخامــة بع) املــستهدف اصــطيادهم(اجعــل اآلخــرين  -

الفنـادق واملــوالت الكــربى واسـتخدام املوبــايالت الحديثـة حتــى إن اضــطرت مثــل الفخمـة، 

 .القرتاضها من أصدقائك لبعض الوقت

بأن الـرشكة رصحت التي " ميانإ"ًوأتوقف عند تلك النقطة وأقول أنها ما حدثت متاما مع الطالبة 

ًأعدت لها مكتبا يف مكان مميز بفندق الهوليداي إن بسيتي ستارز، وأخذت تستعرض العروض الوهمية 

ًالضخمة التي وعدها بها أصحاب الرشكة، وكانت تستخدم أحيانا عبارات هجومية الطابع لتتخلص مـن 

الصدد، وكان كل كالمها ينصب عىل أحالم سيارة استفسارايت االستنكارية التحذيرية ملا ترصح به يف هذا 

حيـث لـوحظ بقـاء كل هذا وهي ما زالت طالبة بالفرقـة الثانيـة، .... . و.. و.. و.. خاصة وعمل خاص و

مـع حـديث عـن !!!  لكن ما تغري وقتها كان املوبايل وكثافـة عملهـا عـىل الكمبيـوترمظهرها عىل حاله

 ً!االذات يفوق قدراتها الفعلية بكثري جد

ــامهم  - ــسارعة باته ــني وامل ــرشسة للمعارض ــة ال ــرصاملهاجم ــدم التب ــل وبع ــل. بالجه  وبالفع

ــعها  ــاول أن أض ــة أح ــادل يف أي كلم ــل يشء وتج ــارف بك ــة الع ــل بلغ ــان تتعام ــت إمي   كان
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وليتها أنصتت إىل صوت العقل آنذاك ألنها يف النهاية اعرتفـت بـأن .. معها عىل أرض الصواب

ونظراتهـا الزائغـة املنكـرسة ًبدا الندم كبـريا عـىل وجههـا املكتئـب و) نصب( و)حرام(النشاط 

 .بخالف طبيعتها األصلية

 إسـالم يف ومن الدعاية املعسولة لجذب املزيد من الضحايا، كتب أحد مـن وصـف نفـسه بـالكوتش

نفـسك "، "نفسك تبقى رئيس نفسك"، "نفسك تتجوز بدري ومش عارف"، "نفسك تشرتي شقة كويسة"

فهل بعـد مثـل تلـك العبـارات تعليـق آخـر يؤكـد عـىل تفاهـة "!!!! د كل يوم مببالغ ضخمةمرتبك يزي

 !!النشاط املشبوه؟ ذلكوخياالت مزاعم 

 : التقييم الرشعي للتسويق الشبيكً:ثانيا

 :آراء تجيز تلك املعامالت يف مجال التسويق الشبيك -1

أو نوع من البيـوع الجديـدة ) مرسةس(األصل يف املعامالت الحل، والتسويق الشبيك يعترب  -أ  

َوأحـلَّ (. التي مل يرد نص ترشيعي بشأنها ومن ثم ترد إىل أصلها مـن اإلباحـة َ َ البيـع ُالـلــهَ ْ َ ْ

َوحرم الرب َِّ ََّ ، والسمرسة هنـا خدمـة مقابـل اإلرشـاد عـن املنـتج كـام يفعـل ]275: البقرة[ )اَ

سامرسة العقارات الذين يدلون الباحثون عن الشقق املتاحـة يف مقابـل عمولـة لهـذا، أي 

 . مجرد وساطة بني املنتج وبني املستهلكأنها

 :ما يحصل عليه املستهلك من عمولة هي من باب اإلجارة  -ب

، 1055حسن، صحيح الجامع الصغري وزيادتـه،  ("قبل أن يجف عرقهأجره أعطوا األجري " -

 .240ص 

 ".ًمن استأجر أجريا فليسم له أجره "-

صـحيح البخـاري لة يف اإلسالم فقـد جـاء يف امن باب الوكالة بأجر، حيث رشعت مهنة الوك -ج

 به أضحية فاشرتى له شاتني، ً أعطاه دينارا ليشرتيعن عروة بن الجعد البارقي أمة النبي 

 . بشاة ودينارثم باع إحدى الشاتني بدينار، وأىت النبي 
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هـوالً ًعمالً مباحا ولو كـان مج) للجاعل(أي إعطاء مقابل مايل ملن يعمل : من باب الجعالة -د

 .أو ملن يعمل له منفعة ولو كانت مجهولة

 أتـوا  الـلــهًأناسا من أصحاب رسـول : "وقد روي يف الصحيحني عن أيب سعيد الخدري أن

هـل : أولئك القـوم فقـالواًحيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينام هم كذلك إذ لدغ سيد 

 لنا جعالً، فجعلوا لهـم قطيـع شـاه، وامل تقرونا، فال نفعل إال أن تجعل: فيكم من راق؟ فقالوا

ال : فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فـربئ الرجـل فـأتوهم بالـشاء، فقـالوا

أنها رقيـة؟ :  من ذلك فضحك وقال فسألوا الرسول  الـلـهأخذها حتى نسأل رسول ن

 ".خذوها وارضبوا يل معكم بسهم

ًي فعالً ومـن ثـم ال يعتـرب خـارسا أو متـرضراإن هناك منتج حقيقي ينتفع به املشرت - ه كـام أن . ً

 . من السلعبائعها ال يتعامل يف نشاط محرم كالقامر والربا لكنه يبيع سلعة كغريها

هي حالل طاملا خلت املعـامالت مـن الغـرر والجهالـة وامليـرس والربـا والغـش والكـتامن  - و

 .والتدليس

 لألركـان  مـن خـالل عقـود بيـع ورشاء مـستوفيةهي صحيحة ما دامت تلك املعامالت تقوم -ز

 .الرشعية للعقود

 مبا يـشرتي هي صحيحة إن كان املشرتي يقوم بالرشاء بنية حقيقية يف حاجة فعلية لالنتفاع -ح

 .وليس بغرض الرتبح

 :آراء ترفض وتحرم التسويق الشبيك -2

، حيث أن ما يربحـه Zero- Sum Gameويقوم عىل التعامل الصفري " إنه أكل ملال الغري بالباطل" -أ  

البعض هو ما يخرسه اآلخرون، وحيث أن الرابحني يف مثل تلك املعامالت هم القلة الذين فـازوا 

يك ) تـدفع(يف بداية الصفقات واملعامالت وذلك عىل حساب األعداد املتزايـدة التـي يـشرتط أن 

 .يكسب هؤالء الرواد للمعامالت



 210 ل العارش الفص
 

 

 

يام يتعلق بإجازة املعامالت املعنية إذا صـدقت النيـة يف الـرشاء للحاجـة ف" إمنا األعامل بالنيات"  -ب

الفعلية لالنتفاع بالعني املشرتاه، فإن الواقع العميل أثبت أن الغالبية العظمـي يتعـاملون بنظـام 

 عـن غـريه مـن املعـامالت األخـرى مـن أجـل نهمفـضلي دون غريه من البدائل أو -التسويق الشبيك

 واألرباح الخيالية التي يوعدون بها يف كل اإلعالنات والدعاية حـول الت والحوافزاالستفادة بالعمو

ومن ثم فإن النوايا تختلف عن األفعال يف ذلك الصدد وهـو مـا يخـالف مقـصود . تلك األنشطة

 ).حسن شحاتة، سلسلة بحوث يف الفكر اإلسالمي. د" (إمنا األعامل بالنيات"القاعدة الرشعية 

 عـىل عـدم يغلـب الظـنعني فالغرر املحرم هو دفع مال أو مقابل ": يم يفسد املعاملةالغرر الجس" -ج

ومهـارات خادعـة غـري وجودها أو عدم إتاحتها باملواصفات املتفق عليها أو هو استخدام وسائل 

يف ذكر مزايا ال توجـد كلهـا أو بعـضها أو  صحيحة من أجل إغراء اآلخرين عىل الرشاء، أو هو املغاالة

ولقد حرم هـذا . بهدف االنتفاع مبا أوهم أنه موجود يف املنتج ها يف األصل الذي اشرتاه اآلخربصحيح

  .وغريه ملا يتسبب فيه من ظلم

وهذا ما يحدث يف التـسويق الـشبيك حيـث تحـدث مبالغـة يف اإلغـراءات باملنـافع التـي سـوف 

تلـك املبالغـات مثلـة عـىل يستفيد منها املشرتي للمنتج عرب هذا النوع مـن املعـامالت، ومـن األ

...  عنـدك عربيـة؟ عـايز تتجـوز؟عـايز يبقـى(واإلغراءات ما يكتب يف املواقع االلكرتونية من وعود 

 )أو اشرتي أحد منتجات رشكتنا.. طيب اشرتك يف رشكتنا!!!! عايز..... عايز... عايز

 اآلخـرين الصـطياد وتجنيـد، وذلك باستخدام ألفاظ وتعبـريات براقـة "!ًالتحايل عىل الحرام، حرام" -د

ليس من أجل تحقيق نفع لهم كام يدعي أعضاء تلك الشبكات لكنها يف الواقع من أجل الرتويج 

 .ًملعامالت املرشوع الذي قد يكون وهميا من األساس

البيعـان بالخيـار مـا مل يتفرقـا، : "فقد قال الرسول ":  العقوددالجهالة املفضية إىل نزاع تفس" - ه

  ".با وكتام محقت بركة بيعهامذوبينا بورك يف بعضهام، وإن كفإن صدقا 

 ولقــد ثبــت بالتجربــة أن تلــك املعــامالت تقــوم عــىل عنــارص اإلبهــار واملبالغــة يف عــرض 

ــصه ــه فح ــه وميكن ــروض أمام ــل مع ــىل أص ــشرتي ع ــصل امل ــا ال يح ــادة م ــا، وع ــرص واملزاي  الف
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 !!دفع مقابلها نقود فعليةوالتحقق منه بنفسه لكنه يحصل عىل وعود وعروض شفهية وي 

ً، ومن القصة الحقيقية التي عارصتها بنفيس، تأكدت أن هناك غشا مؤكـدا "من غشنا فليس منا" - و ً

 .يف تحديد مواصفات الساعة التي تم اإلدعاء بأنها ذهبية ومل تكن كذلك يف واقع األمر

مبيعـات ذات أسـعار باهظـة ال ، والتسويق الشبيك يرض العميل بان يقدم له "ال رضر وال رضار" - ز

العموالت املأمولة حـال تحقـق الـرشوط األخـرى ) طعم(تتالءم مع قيمها األصلية لربط ذلك بـ 

املتفق عليها؛ ويرض باألنشطة املناظرة التي تعمل يف القطاع الرسمي وتدفع مستحقات رضيبيـة 

ًام أنـه يـرض أيـضا الـرشكات الشبيك املعني؛ كال يؤديها صاحب املرشوع املتعامل بنظام التسويق 

 أجنبية وبعمالت أجنبيـة تـدعم االقتـصاديات األجنبيـة املحلية إذا كان املرشوع يتعامل مبنتجات

 .عىل حساب االقتصاد املحيل

ألن املشرتي ال يشرتي بهدف تحقيق نفع من املنتج ذاته لكن يهـدف " إنها مثل القامر وامليرس" -ح

 .فع املرتبطة بتلك الصفقةمن األرباح واملنا) االستزادة(

، ذلك ألن "إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني"إن التسويق الشبيك يشجع عىل اإلرساف والتبذير  -ط

غالبية املشرتوات ال حاجة لها أصالً يف ظل هذا النوع، بل أن املشرتين ال يرون مـا يـشرتونه، بـل 

 يف تلك الحالة أعىل من مثنه يف الـسوق لديهم استعداد للرشاء حتى إن اكتشفوا أن املنتج سعره

 .التقليدي

ًفاملـشرتي يـدفع مبلغـا مـن . ربا الفضل وربا النسيئة: تلك املعاملة تتضمن شبهات الربا بنوعيه -ي

) كام تقتيض آلية عمل هـذا النظـام(ًاملال عند رشائه للمنتج ثم يسرتده القيمة أضعافا مضاعفة 

 . والتأخري، وهذا هو الربا املحرم بالنص واإلجامعومن ثم فهي نقود بنقود مع التفاضل

فالسمـرسة  مبثابـة مقابـل لنـشاط السمـرسة،) املشرتي أصالً(خطأ اعتبار العمولة املمنوحة للعضو  -ك

ـــشرتك ـــة امل ـــا يف حال ـــسلعة، أم ـــع ال ـــاء بي ـــه عـــىل أجـــر لق ـــسار مبوجب ـــد يحـــصل السم  عق
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السمـرسة  األجر لتسويق املنـتج كـام أن  يف التسويق الشبيك فهو يدفع املقابل أوالً حيث يدفع

املقصود الحقيقـي  فإن خدمة موجهة إىل العني أو السلعة محل التعامل، أما يف التسويق الشبيك

 . العمالتليس املنتج أو العني أو السلعة، لكن املقصود هو تسويق

بـة غـري صـحيح القول بأن العموالت تدفع للعضو يف التسويق الشبيك كمكافأة أو كحـافز أو كه -ل

 .ألن ما يتم منحه هو مقابل للتحفيز عىل املشاركة يف التسويق الشبيك وتوسيع نشاطه

هو صورة من االحتيال التجاري عىل مـن يـتم تجنيـدهم، حيـث أكـدت التجـارب أن املـستفيد  -م

الوحيد من تلك النـشطة هـم أصـحاب الـرشكة واملـستويات العليـا يف الـشبكة فقـط أمـا بقيـة 

 . فيكفي أنهم عاشوا حلم يقظة جميل وحلو الوعود املعسولةاملشاركني

لكـن يبقـى أن نـديل بـدلونا يف هـذا األمـر . ومازالت اآلراء من هذا الفريق وذاك تتدفق وتتواىل

فتقول دوافع ما قرأناه، وما استقرأناه، وما ملسناه وشاهدنا من آثار من واقع حـدثت أمـام أعيننـا عـىل 

 :أرض الواقع

  :ق الشبيكإن التسوي

  يشجع الشباب عىل البطالة والتكاسـل وإدمـان أنـشطة التكـسب الـرسيع مـن ) رسايب(هو نشاط

ً، ويجعله غـري قـانع أبـدا باملكـسب املعقـول النـاجم عـن أعـامل وأنـشطة يقرهـا الـدين )الهواء(

 . وتكمن فيها املنافع الحقيقية للبرشوالقانون واألخالق والذمم

 مـام اب مهـارات الغـش واالحتيـال والتفـنن يف سـلب أمـوال النـاسوهو نشاط تدريبي عىل إكس 

 .لكفاءاتايحدث معه إهدار وتدمري للطاقات و

  ــصادية ــدة االقت ــق للقاع ــو تطبي ــشام وه ــن "لجري ــدة م ــة الجي ــرد العمل ــة تط ــة الرديئ  العمل

ـــسوق ـــدفع " ال ـــي ت ـــة الت ـــشطة املامثل ـــة األن ـــسبب يف عرقل ـــصاد فيت ـــدخل أي اقت ـــث ي  حي

ــوم بال ــب وتق ــورضائ ــمي، وه ــري رس ــي، غ ــع، خف ــشاط مقن ــا ألن ن ــو به ــوم ه ــات ال يق  تزام

ـــشفافية  يفتقـــر عنـــرص   ، وهـــو ينتمـــي ه يف أصـــل منـــشأأو تـــههوي يف  ســـواءTransparencyال
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 .ب واالختفاء يف الوقت املناسبر متعددة الجنسيات القادرة عىل الهًغالبا إىل الرشكات

 ًذلك النشاط يعترب نشاطا طفيليا وعبئا عىل اال ً البلـد التـي قتصاد القومي، فهـو يأكـل مـن خـريات ً

 وعـوده، ويـستخدم يحط عليها باقتناص النقود من جيوب أفـراد الـشعوب التـي تنبهـر مبعـسوالت

الدولة ومنافعها التي يزاحم الشعب يف االستفادة بها، واملقابل كله أوهـام وأكاذيـب مباين مرافق و

ألوعية الرضيبية بانخفاض دخول األعـداد الهائلـة التـي النخفاض ا(وزيادة عجز يف املوازنة العامة 

 ).ًتنفق الغايل والرخيص استجالبا لتلك الوعود الرسابية

  هو نشاط تحيطه مظـاهر كثـرية تبعـث عـىل الـشك والريبـة خاصـة مـع املبالغـة غـري املـربرة يف

 ".دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"العطاءات عجيبة الحسابات ومن ثم 

 هـي قنابـل مثل تلـك األنـشطة الهامئـة غامـضة الهويـة وعـشوائية املعـامالت س بآخر، ًوأخريا ولي

موقوتة تهدد األمن القومي ألي بلد مضيف لها لشبهات تجنيد املشاركني يف أنشطتها من الـشباب 

 تجـاري تكـسبي والـشاهد مـا يحـدث مـن أوواملغيبني ملا هو أبعد مـن مجـرد نـشاط اسـتثامري 

 .داث شغب وتدمري يف املنطقة العربية يف الفرتة الحاليةوأحوهمجيات تخريبات 

 فلـامذا -"الـشبيك" وهذا النـشاط اسـمه التـسويق - لكل نصيب من اسمه-يا أيها القارئ العزيز

 !!.نعرض أنفسنا، ونعرض بلدنا إىل كل هذا التشابك؟

القـرض  (وعىل العموم، إن رغب مـستثمر يف مـصدر متـوييل مؤكـد الـضخم مبنافعـه، فليلجـأ إىل

ًالذي يفيد كالً من املقرتض والقارض أيضا، والقارض هنا سوف تتـضاعف لـه املنـافع الدنيويـة ) الحسن

 .واألخروية لكن بحق وليس كام تتغنى مرشوعات التسويق الشبيك بوعودها الكاذبة

أن وفيام ييل نلقي املزيد من الضوء عىل ذلك املورد التموييل الذي يتم تجاهله عىل الـرغم مـن 

  مـــن هنـــادى بالتعامـــل بـــه بـــدون أن يـــدري أنـــ" جـــون ماينـــارد كينـــز"االقتـــصادي الربيطـــاين 
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، وذلــك حــني ذكــر أن أفــضل حــاالت  التوجيهــات اإلســالمية الحنفيــةأوم تعــالى الأوقبيــل التــرشيعات 

 ً.االستثامر تتحقق عندما تكون قيمة معدل الفائدة عىل القروض االستثامرية صفرا

 : كبديل متوييل متعدد املنافعالقرض الحسن 5/10

سبق أن عرضنا يف جزء سابق تعريفات توضح املقصود بـه ولهـذا نـود االسـتطراد يف هـذا الجـزء 

فقط يف توضيح بعض منافع القرض الحسن عىل كل من املقرتض واملقرض، بعـد رسد بعـض الخـصائص 

 .فيها التعامل بهالهامة التي يتميز بها، مع استعراض لبعض التجارب العملية التي تم 

 :الـلـهأوالً، أهم الخصائص التي يتسم بها القرض الحسن املقبول عند 

  ً.تم اقرتاضها، وأية زيادة تعترب ربا محرم رشعا أهم خاصية أن يتم سداد القرض بذات القيمة التي -1

 .أن يكون من مال حالل تام وال يختلط بأية صفات محرمة ميكن أن تضيع الثواب لقرضه -2

 .ًفق يف حالل، وإال انتفت صفة الحسن يف القرض وأصبحا تبيح التوجهأن ين -3

 ). تعاىلالـلـهلوجه (أن يقرتن بنية املقرتض أنه  -4

 .أن ال يقرتن باملن واألذى -5

 . غري مبارشة للمقرض بشكل مقصودأوأن ال يقرتن مبنافع مبارشة  -6

ِيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إَىل (: أن يستويف الرشوط الواردة يف آية املداينة بقول تعاىل -7 ٍِ ْ َ ُّ ََ َِ ُ َ َ ْ ُ َ َ ِ َّ َ َ

ُأجل مسمى فاكْتبوه وليكتب بينكم كَاتب بالعدل والَ يأب كَاتب أن يكتب كَام علمـه  َ ٍَّّ ْ َْ َ َْ ٌ ٌُ ُ ُْ ُ َْ َ َ َّ َْ َ َِ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ُُ َ ٍَ ُّ ْ فليكتـب ُالـلــهَ ُ ْ َ ْ َ

َّوليملل ال ِْ ِ ْ ُ ِذي عليه الحق وليتق َ َّ َ ْْ ْ ََ ُّ ََ ِ ْ ربه والَ يبخس منه َشيئا فـإن كَـان الـذي عليـه الحـق سـفيها أو َالـلـهِ َ َ ََّ ً ًِ َِ ُّ ََ ْ َ َّْ ْ ِْ َ َ ُ َ ُْ ِ ْ َ

ُضعيًفا أو الَ يستطيع أن ميِلَّ هو فليملْل وليه بالعدل واستْشهدوا َشهيدين من رجالك ِ َِ ِّ ِ ْ َ َ َ َْ ُ ِْ ِْ َ َْ ِْ َ ُْ ِْ ُ ُّ ُِ ِ ِْ َُ َ ُ َ َ َم فإن لـم يكونـا َ ُ َ ْ َّْ ِ َ

ر إحـداهام األخـرى والَ هداء أن تـضلَّ إحـداهام فتـذكِّ َرجلنِي فرجٌل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن الـشُّ ََ َ ْ َ َْ ُ َ َ َُ َُ َ َْ ْ ُ ُِ َ َ َُ ْ ِِ َ َ ََ ََ َ ِ َِ ْ َ َّ ْ ْ َ 
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هداء إذا ما دعوا والَ تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كَِبـريا  ً يأب الشُّ ً ََ َِ َ ُ ْ ُْ ُ ْ َ َْ ُْ ََ ْْ َ َُ ُ ََ ِ َإَىل أجلـه ذلكـم أقـسط عنـد َ ِ ُ َ ْ ََ َْ ُ ِ ِ ِ َ ُوأقـوم ِالـلــه ِ ْ َ َ

هادة وأدىَن أالَّ ترتـابوا إالَّ أن تكـون تجـارًة حـارضًة تـديرونها بيـنكم فلـيس علـيكم جنـاح أالَّ تكتبوهـا  َللشَّ ُ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ َُ ُ َ َ ََ َ َ ٌَ ُ َ ََ َْ ْ ََ ََ َ َ َ ُ ََ ََ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ

ُوأْشهدوا إذا تبايعتم والَ ي َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ِ ْضآر كَاتب والَ َشهيد وإن تْفعلوا فإنه فسوق بكم واتُقـوا َ ٌ َّْ ََ َ َْ َُّ ِ ُ ُ َُ َّ َِ ُ َ ِ ٌ ِ ٌ ُ ويعلمكـم َالـلــهِ ُ ُ ِّ َ ُ  ُالـلــهَ

ٌ بكلِّ يشء عليمُالـلـهَو ِ َ ٍ ْ َ ُ  .]282البقرة [ )ِ

 :ًووفًقا ملا ورد باآلية الكرمية، فإن من خصائص القرض الحسن وآداب تطبيقه أيضا

مـثالً الـسداد الـدوري، وتحديـد فـرتات الـسداد، (تدوين القرض بقيمته وبرشوط السداد  -أ  

 ....)ق عىل هذاوتحديد فرتة استحقاق السداد للقرض كله، فرتة السامح إن اتف

يفضل أن يقوم مختص حسابات بكتابة هذا بطريقة علمية متخصصة ودقيقـة ال لبـث يف   -ب

مثـل ( تعاىل بها يف هـذا الـصدد الـلـهم الترشيعية التي أمر تعالىبنودها وبحيث يراعى ال

 ).عدم إلحاق بنود أخرى تنطوي عليها شبهات ربوية أو أية صفات أخرى محرمة

 .هدين من الرجال، أو رجل وامرأتان لضامن حفظ الحقوقاضور شيتم هذا بح -ج

رضورة التزام املقرتض بتنفيذ بنود عقد املداينة بكل تفاصيله وفقام اتفق إال إذا ابتىل مبـا  -د

 .يعجزه عن الوفاء من هنا يأيت دور املقرض كالتايل

الـصبغة هنا تبزغ إرشاقـة إن ثبت تعرس املقرتض وعدم قدرته الحقيقية عىل سداد املستحق عليه  -8

عىل املقرتض حتى تتحسن ظروفه، فإن استمر الوقت اإلسالمية حيث ينصح املقرتض بالصرب لبعض 

 الـلــهًأقـرض للمقـرتض محتـسبا حقـه عنـد الحال املتعرس بال حلول، ينصح املقرض بان يتنازل عام 

ً، ولعل يف هذا تفريجا لـبعض ة يضاعف ملقدم الصدق مامتعاىل الذي وعده بأن يضاعف له الثواب أكرث

 . نفسهالكرب التي يبتىل فيها املقرض

  يقـــوم عـــىل حـــال اإلجبـــار للمقـــرض عـــىل مـــنح هـــذا الأومـــن خـــصائص القـــرض الحـــسن  -9
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 والقبـول لكـل مـن توافر فيه رشط اإليجابف اإلحراج والحياء، أي ال بد أن تالقرض وأال يحصل عليه بسي

 .املقرض واملقرتض

حـسن ال يطلـب ضـامنات مثـل التـي يـشرتط تحققهـا يف القـروض الربويـة يف ويف حالة القـرض ال -10

املصارف وغريها، فيفرتض أن تتوافر عنارص األمان والثقـة والتقـوى يف األطـراف املتعاملـة، كـام أن 

التـي وردت يف آيـة املداينـة سـورة (عملية التكاتب للـدين ولـرشوطه ولكيفيـة وتوقيـت سـداده 

 .ثل تلك الضامنات وضعية املنشأتعترب البديل مل) البقرة

ًإن كان هناك طلبا كبريا عىل تلك القروض، وكانت الجهة املقرضـة محـدودة املـوارد، يجـب عمـل  -11 ً

 بنـاء عـىل مبـدأ تقـديم الـرضوريات قبـل هأوالً ثم تاليًواألكرث احتياجا له ألوىل باإلقراض لأولويات 

 بشكل مطلق؛ واملحتاجني مع عجـز أو ملحتاجنيالكامليات، وإعطاء األولوية إلقراض املعدمني قبل ا

 . مرض عن األصحاء

يف عملية اإلقـراض للفـرد الواحـد ويف مـنح قيمـة قـرض تزيـد عـن ) ًإرسافا( يكون هناك الأيجب  -12

 إىل اعتياده عىل متويل أوالقيمة الرضورية بالفعل حتى ال يؤدي هذا إىل التواكل من قبل املقرتض 

ض من الغري، وحتى ال تكون لدى املقرتض فوائض تشجعه عىل االستهالك احتياجاته بواسطة االقرتا

 .التبذيري

يعترب القرض اإلنتاجي من أفضل القروض الحسنة ألنه يقـرتن بتوليـد دخـل للمقـرتن وينقلـه مـن  -13

حالة اليد السفىل إىل اليد املستغنية ثم إىل اليد العليا، طاملا قام باستثامر ما اقـرتض عـىل مـشاريع 

ًشطة تنموية تفيده غريه أيضا، ومل يستغل القرض فيام يدخل الفم ويذوب ويتالىش بعد هـذا  أنأو

 !مع كل آثاره

َالذين(تجنب إبداء مشاعر املقرتض باملن واألذى  -14 ِ ِ ينفُقون أموالهم يف سِبيل َّ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِ َثـم الَ يتِبعـون مـا ِالـلــه ُ َ ُ ْ ُ َّ ُ

َأنَفُقوا منا والَ أذى لهم أجرهم عند ربهم والَ خوف عليهم والَ هم يحزنون ُ َ ْ َْ َ َ ِّ َْ ْ ْ َ ْ ُْ ُِ ِْ َ ََّ ٌ ًْ َ َ ِ ُ َ َ َُ ٍّ َ  .]262البقرة [) ُ
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 :منافع القرض الحسن للمقرتض وللمقرض: ًثانيا

 :املنافع بالنسبة للمقرتض -1

ًأخف هام ووطأة من االضطرار إىل الحصول عـىل قـرض ربـوي ميكـن أن تـرتاكم مـستحقات  -أ  

طيقه مع تعاظم الفوائد املركبة وتعقـد املـستلزمات مـن خـدمات الـدين سداده بشكل ال ي

 .األخرى

 .قضاء حاجة معطلة، وتفعيل منفعة مل تكن لتحدث إال بتوافر متويل كاف لهام  -ب

 أحوالـه وهذا بدوره يساعد عىل استقرار أو زيـادة إنتاجيـة ومعـدالت أداء املقـرتض وتحـسني -ج

 .املعنوية

عم التواصل البـرشي بـني املقـرتض واملقـرض مـام ميكـن أن يـساعد عـىل خلق مناخ ودي ود -د

 .توطيد العالقات املهنية أو الحياتية بينهام بأشكال أخرى إيجابية

ًإن كان القرض إنتاجيا، ومتكن املقرتض من تنمية مرشوعه بذلك القرض فإن تكاليف اإلنتـاج  - ه

وذلـك بـدوره . ائـد مـن مـصدر آخـر مام لو كان قد حصل عىل القرض بفوأقللديه ستكون 

ًيتيح فرصة التوسع والتشغيل للعاطلني مام يعم باآلثار النافعة اقتـصاديا واجتامعيـا وصـحيا  ً ً

 .عىل املستفيدين من املرشوع املحول بهذا القرض

ذلك النوع من القروض ميكن تقدميه من خـالل مؤسـسات مـرصفية مثـل البنـوك اإلسـالمية  - و

عي، كام ميكن أن يقدم عىل مستوى أفراد تـربط بيـنهم عالقـات معرفيـة وبنك نارص االجتام

بحيث أنه يف الحالة األخرية ميكن توفري اإلجراءات واملصاريف اإلدارية التي يـتم دفعهـا مـن 

يفضل توثيـق إيـصاالت املـداينات لـدى جهـات رسـمية خالل املؤسسات املتخصصة وإن كان 

ًلعالقــات اإلنــسانية أيــضا مــن التــصدع يف حالــة  بــل وعــىل اًمختــصة حفاظــا عــىل الحقــوق،

 .املامطالت غري املربرة يف تنفيذ املتفق عليه

ـــسه وضـــياع  - ز ـــسداد ميكـــن حب ـــدة، إن عجـــز املقـــرتض عـــن ال ـــة القـــروض بفائ  يف حال
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الفعـيل عـن مستقبله لكن يف حالة القرض الحسن ال يتعرض املقرتض لهذا طاملا ثبـت عجـزه 

 .السداد ألن طبيعة ذلك القرض تقتيض تنازل املقرض عن حقه آنذاك

ذلك النوع من القروض يفيد املقرتضني ذوي الحاجـة ممـن ال ميتلكـون أو ال تتـوافر لـديهم  -ح

كأرض مملوكة أو مرتب ( عادة من البنوك واملؤسسات املقرضة الضامنات التي تتطلب منهم

فالضامن يف تلـك الحالـة يتمثـل يف ) متوافر أو ضامنني من البرش تتوافر رشوط معينة لديهم

ًعقد التكاتب عىل نحو ما بيناه سابقا والذي يستطيع أي مقرتض أن يقـوم بـه أيـا مـا كانـت  ً

 .حالته

 :املنافع بالنسبة للمقرض -2

 :يعترب من قبيل الصدقة التي يثاب فاعلها عليها بجزاء أفضل من الصدقة ذاتها -أ  

ُمن ذا الذي يْقرض ( - ِ ُ ِ َّ َ ً قرضَالـلـهَّ ْ َا حسنا فيضاعَفه له أضعافا كَثريًة وَ َ ِ ً ََ ْ ََ ُ َُ ِ ُ ً َ ِ يْقِبض ويبـسط وإليـه ُالـلـهَ ْ َْ ِ َ َ َ َُ ُ ُ

َترجعون ُ َ ْ  ].245البقرة [ )ُ

ُإن المصدقني والمصدقات وأقرضوا ( - َ ْ ََ َ َِ ِّ َِّّ َُّ ُْ َْ ِ َّ ً قرضَالـلـهِ ْ ٌا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كَريمَ ْ ِْ ٌ ْ ََ ُ َُ ََ ُُ َ َ ً  الحديد[ )َ

180.[ 

ة يف الـرزق إنه وسيلة لتطهري النفس ولغفران الذنوب باإلضافة لكونه وسـيلة لتحقيـق الربكـ  -ب

ُإن تْقرضوا (الدنيوي  ِ ُ َ قرضا حسنا يضاعْفه لكم ويغفر لكم وَالـلـهِ َ َ ُْ ُْ َُ َْ ِْ ْ َ ًُ ِ ً َ َ ٌ َشكور حلـيمُالـلـهَ ٌِ َ التغـابن [ )ُ

17.[ 

 وقت تأكده من عجزه عرسادخار استثامري، فقد يتنازل عنه للمالقرض الحسن مبثابة يعترب  -ج

الفعيل عن السداد، ثم تتحسن أحوال املقرتض فيام بعد فرتد إليه ديون اعتربت معدومة من 

 .ثروة املقرض

يجعـل  للتكافـل وللتعـايش الفعـال مـع ذوي الظـروف املعيـشية الـصعبة، الـذي إنه وسيلة -د

 أي إنـسان املقرض يف حالة حمد وشكر لربه عىل عدم ابتالئـه هـو بتلـك الحالـة التـي يكرههـا

 ".م إنا نعوذ بك من غلبة الدينالـلـه"ويتقول بها يف كثري من األدعية 



 219 املستهلك متعدد املهام: التسويق الشبيك بني الجواز والتحريم
 

 

 

واالسـتفادة مـن ملادية التي ميني بها اآلخـرون، اكتساب خربة حول مواضع العوذ والعرسات ا - ه

 .تجاربهم مبحاولة تجنب مسبباتها حتى ال يصاب املقرض بها باملثل

مع تفريج بعض كرب املقرض نفـسه  .وسيلة للتواصل اإلنساين واالجتامعي واكتساب حب الناس - و

  . تعاىل بذلكالـلـهكمل وعد 

ويف تلـك . كـرب وإزالـة العقبـات وتيـسري األمـوروتقديم القرض الحسن هو من قبيل فك ال -ى

عليـه، وذلـك كـام ورد يف " الجزاء مـن جـنس العمـل"الحالة يحظى املقرض بانطباق قاعدة 

 عنـه كربـة الـلـهمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس «: الحديث النبوي الصحيح

نيا واآلخـرة ومـن سـرت  عليـه يف الـدالـلــهمن كرب يوم القيامة، ومن يرس عىل معرس، يرس 

 يف عون العبد، ما كان العبد يف عون أخيه، ومـن الـلـه يف الدنيا واآلخرة، والـلـه سرته ً،مسلام

ًسلك طريقا يلتمس فيه علام، سهل  ً له طريقا إىل الجنة، وما اجتمع قـوم يف بيـت مـن الـلـهً ً

لـيهم الـسكينة وغـشيتهم ، ويتدارسـونه بيـنهم، إال نزلـت عالـلــه، يتلون كتاب الـلـهبيوت 

 بـه ع فـيمن عنـده، ومـن أبطـأ بـه عملـه مل يـرسالـلــهالرحمة وحفتهم املالئكة، وذكـرهم 

 )رواه مسلم (.»نسبه

إلعانـة محـدودي  (اقتـصاديةومن املنظور اإلجاميل، ميكن القول بأن القروض الحـسنة هـي أداة  

سلوكية راقيـة مثـل تحـريم ربطهـا بـاملن القرتانها برشوط  (وتكافلية) الدخل وذوي الحاجات املتعرسة

ألنهـا  (واسـتثامرية، )ألنها تضيق الفجوة بني أصحاب الفوائض وأصحاب الحاجات (واجتامعية) واألذى

يف كثري من أشكالها توجه الستثامر البرش بإعانتهم عىل العمل التكسبي، واستثامر للموارد باإلعانة عـىل 

ألنها تقرتن بزيادة اإلنتاجية للمقرتض الذي تخلص مـن عـبء عـرسته  (ً وأمنياًوفعالة إنتاجيا) تشغيلها

ومل يحمل بعبء فوائد إضافية تفرض عليه، وكذلك لزيادة إنتاجية املقرض الذي ينعم مبناخ عمل آمـن 

 الحاقـدين عـىل أوتقل فيه حوادث الـسطو واالنحـراف مـن قبـل املحطمـني بـسبب عـرساتهم املاليـة 

 ).عدم إعانتهم وقت الحاجة والعوذاملجتمع نتيجة لتمشيهم و
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 :أمثلة عىل بعض املجاالت الهامة الستخدام القرض الحسن: ًثالثا

ًوميكن اعتبارها من أهم األنواع وأكرثها تعددية وتشعبا يف املنـافع : القروض اإلنتاجية االستثامرية -1

 أواجـات سـلعية ًللمقرتض وملن يعول وللمجتمع أيضا ألنها تنفق يف عمليات خلق منـافع وسـد ح

خدمية يطلبها اآلخرين ويحتاجون إليها، كام أنهـا إن حـسن اسـتثامرها تحـول األحـوال املعيـشية 

مرشوعات الخـريجني، : ومن األمثلة عىل مجاالت استغاللها. إىل مستويات أفضل) وذويه(للمقرتض 

 ورها، اسـتخدام القـرض التجارية بكافـة صـأو الصناعية أواألنشطة الزراعية مرشوعات األرس املنتجة، 

 للمـشاركة يف أنـشطة البورصـة، البـدء بتكـوين أوللمشاركة بحصص معينة مع مـرشوعات أخـرى 

مرشوع متناهي الصغر كنواة أولية لتوليد دخل قابل القتطاع مدخرات متتالية منه بهدف تكـوين 

 ....ًرأسامل كاف لتمويل ذايت ملرشوع أكرب وأكرث تطورا

خيـة مثـل ذ بأوحيث ال يستحب أن يقدم قرض القتنـاء سـلع مكملـة : ةقروض استهالكية رضوري -2

رشاء سيارة موديل حديث ألن هذا يتناىف مع الجانـب الـرشعي الـذي يتـسم بـه القـرض الحـسن، 

ْإن المبـذرين كَـانوا ( والذي يقرتن بضوابط رشعية بعضها غري مبارش مثل تحريم اإلرساف والتبـذير ُِ َ ِّ َ ُ ْ َّ ِ

ياطنِي ِإخوان الشَّ َ َ َ ْ  . ] 27: اإلرساء[ )ِ

روض االستهالكية مقبولة، بل ورضورية إن وجهت لرضوريات مثـل اإلعانـة عـىل لكن قد تكون الق

الحصول عىل مـسكن ملـن تهـدمت منـازلهم فأصـبحوا بـال إيـواء وتعـرس علـيهم القيـام مبهـامهم 

 املـستخدمة أوالتكسبية املعيشية نتيجة لهذا، والقروض التي يتم بها رشاء أدوات منزلية رضوريـة 

 . الغذائية األساسيةيف الحصول عىل املواد

عمله املعييش خاصة تلك التي تعني املريض عىل رسعة االستشفاء للعودة إىل مامرسة : قروض صحية -3

ًالرضوري له ولذويه، لكنها تشمل أيـضا بنـودا كثـريا ومختلفـة بعـضها يتعلـق بـالعالج الـدوايئ  ً  أوً

عالجي الخاص مبرض مـا لكنـه  بواسطة الطب الطبيعي، وأخرى تتعلق بتوفري الغذاء الأوالجراحي 

باهظ التكلفة، وقد تقدم من أجل متكني املقرتض من ذوي الحاجات الخاصـة عـىل الحـصول عـىل 

 أويـستطيع بـه التحـرك األفـضل للقيـام بـرحالت العمـل املعيـيش ) كريس إعاقة مـثالً(جهاز طبي 

 .مبهامه
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 املتـضخمة ملامرسـة حقـه ومتنح خاصة للشباب الذي يعجز عـن الوفـاء باملتطلبـات: قروض زواج -4

لكـن مثـل . الطبيعي يف تكـوين أرسة واالسـتقرار الـذي ميكنـه مـن أداء مهامـه املعيـشية األخـرى

خية مثل إقامة حفالت للحنة ذًالقروض االستهالكية، ال مينح أبدا قروض يتم استخدامها يف نفقات ب

 هدية من العريس يجـب أن  لرشاء شبكة تعترب أصالًأو لرشاء فستان مكلف للعروس أو!! وللزفاف

ومـن أفـضل أشـكال قـروض . ًتتوافق مع قدراته الحقيقية، ال أن تـصبح مـصدرا لتكبيلـه بالـديون

 . لتوفري أدوات منزلية أساسية ورضوريةأوالزواج ما يوجه منها لتوفري مسكن مناسب 

 تلك اآلونة يف خاصة يف أوقات األزمات القومية والعاملية مثلام يحدث يف: قروض تنموية للمجتمع -5

ًمرص والكثري من الدول العربية األخرى، حيث ميكن أن تقدم للجهات املختـصة قروضـا بـال فوائـد 

شـاملني (للمشاركة يف متويل املشاريع التنموية التـي تقبـل املجتمـع مـن كبوتـه وتخـرج الجميـع 

 .من براثن األزمات االقتصادية املتفاقمة) املقرتضني أنفسهم

وتوجه للجهات املختلفة العاملة عىل عمليات الحفاظ عىل األمن الـداخيل  :أمينية وتقروض أمنية -6

والخارجي، من أجل إنفاقها عىل توفري الوسائل األمنية املطلوبة، وعىل تحسني املستويات املعيشية 

للعاملني يف مجاالتها والذين يـشرتط تـوافر مواصـفات بالغـة الخـصوصية فـيهم، مـن أجـل تـوفري 

ًالكافية ملن يحالون إىل املعاش حيث أنهم عادة ما يتقاعدون يف سن مبكر جـدا مقارنـة املعاشات 

ًباملدنيني، ومن ثم ميكن أيضا منحهم قروضا تـساعدهم عـىل إلقامـة مـشاريع اسـتثامرية تكـسبية  ً

 .السابقةاملعيشية بديلة ألعاملهم 

ـــ ـــابههام، ن ـــا ش ـــة وم ـــة األمني ـــة القومي ـــالقروض التنموي ـــق ب ـــيام يتعل ـــه إىل وف  ود التنوي

 أهميتهـــا األفـــضل مقارنـــة بـــالقروض بفوائـــد مثـــل تلـــك التـــي متـــنح يف شـــكل أذونـــات خزانـــة 

ــة أو ــوك القومي ــن البن ــروض م ــامأو ق ــة، ك ــاء ســداد مرهق ــد وإضــافات أخــرى ألعب ــة بفوائ   األجنبي

  أنهــا أفــضل مــن التربعــات واملــنح غــري املــسرتدة والتــي تأخــذ منحــى الــصدقات يف املفهــوم الــرشعي

 ألن القـروض الحـسنة تعـالج مواضـع شـح النفـوس البــرشية) تلـك املقدمـة لـصندوق تحيـا مـرصمثـل  (
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 الذي يخيل للمتـصدق االستمرار يف ذلك العطاءمن  قد متل أو التي تكره العطاء املستمر بال أي مقابل 

 .أن ينتقص من رصيد ممتلكاته اإلجاميل الحقيقي

 :القروض الحسنة يف القديم والحديثًرابعا تطبيقات لتجارب عملية حول تقديم 

 :القديمالوقت يف  -1

 :الدعاء للمقرتض -أ  

 أربعـني اسـتقرض منـي النبـي : " بن أيب ربيعة املخزومي قالالـلـهروى النسايئ عن عبد  

 يف أهلـك ومالـك إمنـا جـزاء الـسلف الحمـد الـلــهبـارك :  وقـالإىلًألفا، فجاءه مال فدفعـه 

آداب تعامـل وذلـك الحـديث يعلمنـا ). 279، ص 2000امن النمـري، خلف بن سلي" (واألداء

 .املقرتض مع من أقرض ومن هذا الدعاء له وألهله

 :حسن أداء القرض  -ب

: ً بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرين أقض الرجل بكـره فقلـتاستلف النبي : "قال أيب رافع 

ًإين مل أجد يف اإلبل إال جمالً خيارا رباعيا فقال فـإن مـن خـري النـاس أحـسنهم عطـه إيـاه، أ: ً

 ).أخرجه اإلمام مسلم وأيب داود والنسايئ" (قضاء

  فالقرض ال يسقط عن املقرتض ال يف حياته وال بعد مامته- التزام الورثة باألداء -ج

أرسـل عمـر إىل عبـد الـرحمن بـن : "روى اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم عن إبـراهيم قـال 

أتـستلفني وعنـدك بيـت املـال؟ إال تأخـذ : ئة درهم فقال عبد الرحمنعوف يستلفه أأربعام

إين أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك أتركوها ألمـري : فقال عمر! منه ثم ترده؟

أستلفها منك ملا أعلم من شحك فإذا مت املؤمنني حتى يؤخذ من ميزاين يوم القيامة ولكني 

 ".جئت فاستوفيتها من مريايث

ًلك القصة ندرك أيضا أن قضاء القرض حتى إن كان حسنا واجبا عىل املقـرتضومن ت ً حتـى إن مـات  ً

أن يفعلونـه هـو اقتطـاع  أول ما يجـب الورثـةأن حيث ...  كذاأوقبل أن يحني وقت السداد املتفق عليه 

اك حالـة ما مل تكـن هنـ... مبالغ الديون املستحقة وإرجاعها إىل مستحقيها حتى ال يعذب املقرتض بهذا

 .تعرث مستمرة كام تم التنويه
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تجـاوزوا : ، قال لفتيانهمعرساًكان تاجر يداين الناس فإذا رأى :" قالعن أيب هريرة، عن النبي 

 ).صحيح البخاري". (، فتجاوزوا عنه أن يتجاوز عناالـلـهعنه، لعل 

 :الحديثالوقت يف  -2

ًثـريا مـا كن ك ل.ملؤسسات التمويلية اإلسالميةالتعامل بنظام القروض الحسنة يف البنوك وايتم  -أ  

مصداقية التطبيق الفعيل للقرض الحسن، قد تتداخل بعض املعامالت التي تثري شكوك بعدم 

حيث تتم مقاضاة مبالغ أخرى إضافية ودورية من املقرتض تعطى لها مسميات متويلية مثل 

 ".مصاريف إدارية"القول بأنها متثل بنود 

 .نة املتاحة يف الجمعيات الخريية غري الهادفة للربحالقروض الحس  -ب

تم التعامـل بـالقروض الحـسنة يف دول غربيـة مثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة، واسـرتاليا  -ج

 عىل سبيل املثال إنشاء بنك بال فوائد يف والية إنديانا بالواليـات -وبلجيكا والربتغال حيث تم

محمـد عبـد (م عىل مدخرات املـسلمني املقيمـني هنـاك  يقو1977املتحدة األمريكية يف عام 

، كام كانت ترسل وفود من دول غربية مثل بلجيكا والربتغال )397، ص 1980املنعم الجامل، 

منذ التسعينات مع ظهور البوادر املنذرة باألزمات املالية العاملية املؤخرة بهدف التعرف عىل 

وللتعـرف عـىل كيفيـة تحقيـق ) يصل اإلسـالميمثل بنك ف(تجارب البنوك اإلسالمية يف مرص 

ًمعامالت مرصفية بال فوائد ومل يكن هذا بنية إتبـاع تـرشيع إسـالمي بقـدر مـا كـان تحقيقـا 

فضل يف مجاالت االقرتاض واالستثامر والتي سبق أن ملسوا جدواها األدنيوية ملنافع اقتصادية 

إرشاداته للتغلب عىل حاالت الكساد  فأعلن عنها ضمن "كينز"تبرص بها االقتصادي الربيطاين 

التي متـر بهـا الـبالد، حتـى أن البنـوك الربيطانيـة خفـضت معـدالت الفوائـد عـىل القـروض 

ًفقط تشجيعا للنمـو االسـتثامري الـذي ميثـل الوسـيلة الجوهريـة % 1.5االستثامرية إىل نحو 

 األزمـة املاليـة لتحسني األحوال االقتصادية لألفـراد وللمجتمـع ككـل مـع اسـتمرار اسـتفحال

 .العاملية
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لكـن أي ! والواقع، أن دراسات جدوى املرشوعات مجال واسع، متشعب، ال حدود له وال نهايـات

أن نختم هذا العرض املستفيض مع لذا، نود !!! عمل برشي ال بد أن ينتهي عند حدود املعارف والقدرات

 الشعب، بعرض نهـايئ مـوجز لـبعض األفكـار  نهايئأنه ال ميثل حتى نقطة يف بحر العلم عميق األغوار وال

 .التطبيقية حول املرشوعات االستثامرية القابلة للتنفيذ

ًفهيا نـذهب معـا أيهـا القـراء األعـزاء إىل جولتنـا املعرفيـة األخـرية يف رحلـة التعـرف عـىل دنيـا 

  .املرشوعات املؤثرة عىل معايش البرش
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 الفصل الحادي عرش

 بعض النامذج التطبيقية 

 شاريع استثامرية قابلة للتنفيذ مل

 

 

من أفضل أنواع املرشوعات التي ميكن ألي مستثمر ناشئ قليل املوارد والخـربات أن يبـدأ بهـا يف  

حياته من أجل تدبري حياته املعيشية الـرضورية مـن ناحيـة وادخـار قـروش زهيـدة يف حـصالة صـغرية 

 .هي املرشوعات املتناهية الصغر.. .مالمئة

ًعدد قليـل جـدا مـن األفـراد، غالبـا  وأًعات متناهية الصغر ميكن أن يقوم بها فرد واحدا واملرشو  ً

تعـدى يًوغالبا ما يبدأ املرشوع يف تلك الحالة بتمويل بـسيط ال ....  زمالءأو معارف أو أصدقاء أوأقارب 

 . جنيه مرصي200

وبيـع خـضار  العـادي واملعطـر،صناعة الروائح والعطور، والـشمع : ومن األمثلة عىل تلك املرشوعات 

 جاهزة لالسـتعامل الفـوري، وفواكه طازجة، تقشري وتقطيع وتقوير الخضار وتعبئتها طازجة وبيعها لتصبح

غـري رسيعـة التلـف وتغليفهـا وبيعهـا ومنتجات األلبـان إعداد الفطائر والكيكات واملخبوزات والحلوى 

 ).غريها القريش والخبز البيتي املتميز والزبادي والجنبمثل البسبوسة والكنافة والهريسة و(

ــائل   ــة ولوس ــامل فني ــسيطة وألع ــة ب ــاج ألدوات منزلي ــصنيع وإنت ــادة ت ــدء بإع ــن الب ــام ميك  ك

 َّزينـــة وديكـــور وحـــيل باســـتخدام املهمـــالت والبـــواقي املنزليـــة كمـــوارد إنتاجيـــة أساســـية مثـــل 

 مـع اسـتخدام وسـائل اللـص. الـخ..الزراير وبواقي األقمـشة واملالبـس القدميـة والنباتـات التـي جفـت

  الــشائعة واأللــوان املالمئــة بحيــث يــتم تــرصيف تلــك املنتجــات مــن خــالل ســوق املنتجــات

  اليدويــــة العائليــــة أو مــــا يقــــوم عــــىل منطهــــا حيــــث تقــــدم منتجــــات متميــــزة، زهيــــدة 
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 .تاملتطلبات والتكاليف، رخيصة األسعار، شبه عدمية املخاطر، شبه مؤكدة الطلب وتدفق اإليرادا

فإذا كانت اإلمكانيات املالية املتاحة للمستثمر تتعدى خمسة آالف جنيـه، ميكنـه يف تلـك الحالـة أن  

واألصـول الثابتـة التـي ًينتقل إىل مرحلة مرشوع استثامري أكرب حجام، باستخدام بعض األجهزة واملعـدات 

ً التحول إىل أسـواق أكـرث بعـدا ، معً من منتجات أكرث تعقيداأو هينتج فرصة زيادة اإلنتاج مام ذكر عالي

 . ًواتساعا عن النطاق أرسى الطابع 

، )صـغري(فإذا توافرت عرشة آالف جنيه مرصي، فإن املـرشوع املمـول بقيمتهـا يـصنف كمـرشوع  

أصـول ذات تقنيـات أكـرث  يتزايد فيه عدد العاملني من نحو خمسة إىل عرشة أفراد، وتـستخدم يف منتجاتـه

، ويف تلـك الحالـة متناهية الـصغر الصناعات ة وأفضل أداء وإنتاجية مام عليه الحال يفًتعقيدا وأعىل إنتاجي

 .جية والتسويقية وتتعقد بشكل نسبيتتزايد املتطلبات اإلنتا

ًأما قيمة املليون جنيه، فهي طموح املمول ملرشوع متوسط يتجه نحو الكرب يف وقت الحق وغالبا  

 املـشاركة مـع أوها تتطلب تحصيلها من مـصادر عديـدة مثـل البنـوك ًما ال تتوافر ذاتيا لفرد واحد لكن

 .الخ...  طرح أسهم لالكتتابأواآلخرين 

 صغرية ميكن أن متثل بداية يخطو املستثمر أووفيام ييل بعض األفكار ملرشوعات متناهية الصغر  

 ً.من خاللها نحو آفاق استثامرية أكرث رحابة وتعقدا

 :ع متناهية الصغر والصغرية ودراسة الجدوى لهاياركار حول بعض املشأف  1/11

 ):2008محمد إبراهيم عمر، يناير / د(للعصائر والنكتار ورشاب الفاكهة ) صغري( مرشوع :أوالً

 البدء بتوفري أصول ثابتة تتمثـل يف -كغريه من املرشوعات الصغرية - بداءة، هذا املرشوع يتطلب  

يز معني داخـل املنـزل، باإلضـافة إىل آالت تقـشري وآالت لنـزع مكان مخصص للتصنيع ميكن أن يبدأ بح

، وأدوات أخرى ميكن التعرف عليها )لحمها(البذور بسهولة، وسكاكني معينة لتيسري تقطيع لب الفاكهة 

 :ًمن أهم املراحل الواجب إتباعها يف تلك الصناعة والتي نوجزها رسيعا فيام ييل
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بـوزارة املرصية للعصائر من هيئـة املواصـفات القياسـية املـرصية التعرف عىل املواصفات القياسية  -1

 .الصناعة

 :اختيار الفاكهة التي سوف تستخدم يف اإلنتاج والتصنيع واختيار الصنف املالئم -2

 أوويفضل الصنف سهل التقشري املمتلئ باللحم ...) - األلفونس- السكري-البلدي(املانجو : كمثال

 ).لبال(ما يسمى بلغة الصناعة 

 منـسجمة وميكن اختيار مجموعة من الفواكه لعمل خليط من العصائر ذات طعم ورائحـة متميـزة

لباشـيون رائعـة الطعـم ًمعا مثل بذور الرمـان والكمـرثى واملـوالح والجـزر والجوافـة والكيـوي ومثـرة ا

 .والرائحة

 . عطبأو  املصابة بتلفأو الزائدة يف النضج أوتستبعد الثامر غري الناضجة  :مرحلة الفرز والغسيل -3

 يف طبق بالستييك كبـري يف أو(يبدأ يف مرحلة غسيل جيد بنقع الفاكهة يف الحوض املخصص لذلك 

ثم تكرر عملية الشطف مبـاء .  مليجرام لكل لرت من ماء النقع100ماء مضاف إليه الكلور املطهر برتكيز 

 . ًطهر ورائحته متاماجاري بدون مطهر بعد نحو ساعة من النقع حتى تزال آثار امل

  :عهيوتقط) اللب(إعداد الخامة الجاهزة للعرص بالتقشري وإزالة البذور واستخراج اللحم  -4

رفيعـة يف  ويف تلك املرحلة ميكن استخدام األدوات املنزلية املخصصة لهـذا مـن سـكاكني حـادة، -أ  

بطريقـة رسيعـة رثى أعالها؛ وقشارات وأدوات أخرى مخصصة لنزع القلـب مـن التفـاح والكمـ

 . Pulperوسهلة، كام ميكن استخدام جهاز فصل اللب عن البذور والهرس ويسمى 

جـرام مـن أو يخلط ) جرام منه لكل كيلو لب(بفيتامني ج تجاري ) اللب(يفضل خلط اللحم   -ب

 يف حامم بخار مـايئ  وتجرى معاملة حرارية للب بوضعه-حمض السرتيك البودر لكل كيلو لب

وتلـك املرحلـة .  وبعـدها يـتم تربيـد املنـتج- درجـة مئويـة80عة عىل درجة حـرارة ملدة سا

تتطلب توافر ميزان مطـبخ جيـد الـصنع أو اسـتخدام املكاييـل البديلـة التـي أصـبحت متـأل 

 .األسواق بأسعار زهيدة
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 . تتم يف الخالط أو باستخدام الهراسة الكهربائية أو اليدوية: عملية هرس اللب الناضج -ج

 حيث 22-9 محمد إبراهيم عمر، املرجع السابق ص/ بقية املراحل يتم التعرف عليها بالرجوع إىل د( 

 ).ال مجال لعرضها هنا ألنها تخرج عن نطاق التحليل االقتصادي الذي يخصنا

 ).23املرجع السابق، ص (صول الثابتة الواجب توافرها كأساس للصناعة املذكورة بعض األ -5

 . جنيه مرصي2400 إىل 1200رت ممكن توفريها بإيجار سنوي من  م6× 5غرفة  -أ  

سرياميك أرضيات، حوض سرياميك للغسيل، مجرى مايئ للمخلفات، فـرن ثابـت مـن الطـوب   -ب

 . جنيه مرصي3000 -1500األحمر بتكلفة من 

أوسـع مـن حلـة برميـل ) 2(عـدد +  كيلو جرام للطبخ 30 إىل 20حلة غري قابلة للصدأ سعة  -ج

قمع من صـلب ) 10 -5 (عدد+ سابقة الستخدامها كحامم مايئ من الصلب غري القابل للصدأ ال

 جنيـه 2000 - 700مصايف أحجام مختلفة بإجاميل تكلفـة مـن ) 5+ (ال يصدأ أحجام مختلفة

 .مرصي

وبكـل تأكيـد .  جنيه مـرصي7400 -3400وبحساب إجاميل تكاليف املرشوع نجد أنها ترتاوح من 

 املبتدئ ميكنه البدء بأصـول ثابتـة ال تتعـدى ألـف جنيـه باسـتخدام مقتنيـات أو الناشئ فإن املستثمر

 من املنتجات املعنية، وميكـن عمـل الحـامم أقل ليتم البدء بكميات وأحجام أقلاملنزل املعتادة سعات 

 البوتاجـازتوضـع فـوق حلـة بهـا مـاء يغـيل عـىل مغطاة بعطاء محكـم املايئ بوضع الفاكهة يف مصفاة 

املعتاد، وميكن استخدام حوض املطبخ املعتاد للغسيل باالستعانة بأطبـاق بالسـتيك لهـا خـروم ومعـدة 

 . ًخصيصا لهذا الغرض وهي متوافرة يف جميع محالت األدوات واألجهزة املنزلية

 :بعض املدخالت املتغرية الالزم توافرها يف الصناعة املعنية -6

لتعبئـة ) اج لتجنب التفاعالت الكياموية الضارة بالـصحةلكن يفضل الزج(زجاجات بالستيك  -أ  

العصائر بعدد معني يتفق مـع حجـم املنـتج واملبيعـات املـستهدفة ومتوسـط تكلفتهـا نحـو 

 . جنيه2000
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عـىل أنهـا ل اسم املرشوع واسم العصري ومكوناتـه ومواصـفاته والتأكيـد مملصقات مطبوعة تح  -ب

وعادة ما تكلـف ... لخ، والعالمة التجارية، ورقم الكودا... تتوافق مع مواصفات وزارة الصحة

 جنيه مرصي حيث يتم إعدادها باستخدام أجهزة الكمبيـوتر أو القـامئني بالطباعـة 200نحو 

 .واإلعالن

 .خامات مثل السكر ومواد الحفظ وفيتامني ج تقدر قيمتها حسب الكمية املستخدمة -ج

 .ر تكلفتها حسب األحجام املستهدفةالفاكهة املرغوب استخراج عصائرها وتقد -د

 .غاز، كهرباء، مياه - ه

 .عاملة ثابتة، وعاملة مؤقتة، نقل، واتصاالت - و

 :ًكل تلك البنود تختلف قيمها وتتغري وفقا للعوامل اآلتية -7

 . وتكون أرخص أثناء موسمها-أسعار بيعها يف سوق عرضها -أ  

 .ات التصنيعالحجم املستهدف استخدامه منها يف عملي  -ب

 .نسبة التالف ونسبة الصالح لالستخدام منها -ج

 .درجة امتالء الفاكهة بالعصري ودرجة حالوتها الطبيعية -د

) القـرشي قـدر مـن الفـائض أقـلمـع (مهارة العاملة القامئة عىل عمليـات اسـتخالص اللـب  - ه

ويف هذا الـصدد، ) منها  قدر من املتبقيات التفلية التي يتم التخلصأقلمع (واستخالص العصري 

 ً.يتم استخدام بنزميات بكتينية تجارية لزيادة كمية العصري املستخلص ولزيادة جودته أيضا

واملركـزة يقـصد بـه العـصارة الـصافية الطبيعيـة ) عـصري الفاكهـة(وجدير بالتنويه أن نعـرف أن 

 .للفاكهة بدون إضافة محلول سكري

، فيقـصد بـه عـصري )رشاب الفاكهـة(مـرادف آخـر هـو الذي ميكن أن يطلـق عليـه ) النكتار(أما 

 . ًالفاكهة مضافا إليه محلول سكري بنسب تتفق مع املواصفات القياسية

مـن جميـع النـواحي الـصحية والغذائيـة " النكتـار"أفضل مـن " عصري الفاكهة"وبناء عليه، يعترب 

 . وغريها
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 .كيفية تحديد هامش الربح والسعر النهايئ لبيع املنتج -8

والنقـل إىل تحديد إجاميل تكاليف املدخالت والعملية اإلنتاجية وعمليات التعبئة والتغليـف  -أ  

 إنتاجه، وملكان إنتاجـه ً متذكرين أنها تختلف وفقا للحجم املستهدف-األماكن النهائية للتسويق

بها ًإن كان داخل املنزل أو يف غرفة مستأجرة خصيصا أو يف مصنع مستقل، وللبنود املستعان 

 .الخ... كمدخالت

 .التعرف عىل متوسطات أسعار املنتجات املثيلة باملرشوعات األخرى  -ب

مثـل الفكهـة ذاتهـا والـسكر (التعرف عىل متوسطات أسعار املنتجات ذات الـصلة كمكملـة  -ج

أو كمبـوت أو عـصائر مربات لذات الفاكهة (وكسلع بديلة ) العادي وسكر الفواكه واملنكهات

كأسـعار سـلع تبـاع يف (مـستقلة  أو حتـى كـسلع...) حالت املتنـاثرة يف كـل مكـانطازجة يف امل

أن تساعد عـىل جـذب مزيـد مـن العمـالت املحالت املالصقة كاملطاعم أو املقاهي والتي ميكن 

 وأحوالهم االقتـصادية واالجتامعيـة ومـدى إقبـالهم ، أمناط املستهلكني)لرشاء العصائر بالتبعية

 ...امعىل العصائر بشكل ع

ً رجالً سمحا إذا باع وسمحا إذا اشرتىالـلـهرحم "إتباع القاعدة النبوية  -د ً." 

أوالً ثـم عىل كل ما سبق يف االعتبار يحدد الـسعر النهـايئ بحيـث يغطـي كـل التكـاليف وبأخذ  -ه 

املنتجـات املنافـسة أو بعض اليشء عن نخفض يحقق هامش ربحي يضمن بيع املنتج بسعر ي

ال ( ويـضمن لـه حـد الكفايـة ًمن للمنتج دخالً معيشيا يتالءم وحالتـه االجتامعيـةالبديلة، ويض

ادخاره إلعادة تدوير تراكامته فيام بعد مـن ، ويسمح بوجود فائض ولو بسيط يصلح )الكفاف

 واتساع نطاقـه، مـع تـوفري جـزء ولـو بـسيط ألعـامل أجل ضامن استمرارية املرشوع وتطويره

ً الحي الذي يسكن فيه توطيدا للصالت االجتامعيـة التـي تـساعد الخري واملساهمة يف تطوير

 .عىل رواج مبيعاته

 :Mushroomًثانيا، مرشوع إنتاج عيش الغراب 

: ، وله مسميات أخـرى مثـلويسمى بهذا ألن الغراب يأكله برشاهة) 62-42 املرجع السابق، ص( 

 "الشامبنيون"و " املشاروم"و " الفطر"

ــه -1 ــة ل ــدول املنتج ــم ال ــدا،:أه ــسا، هولن ــا، فرن ــة، بريطاني ــدة األمريكي ــات املتح ــصني ،الوالي   ال
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 ويؤمل أن تتسع عمليات إنتاجيـة - اليابان، اململكة العربية السعودية، األردن، سوريا، العراق، الكويت

يف مرص خاصة بعد التأكيد عىل صالحيته للزراعة فوق أسطح املنـازل واهـتامم وزارة الزراعـة املـرصية 

تقاوي الالزمة الستزراعه مع تـوفري كـل اإلرشـادات املكتوبـة وتـوفري خـدمات إرشـادية أخـرى بتوفري ال

 .للمنتج الناشئ طوال فرتة استزراعه حتى وقت تسويقه

% 90 - %80 يحتوي عىل. للحوم) نبايت(كثري من خرباء التغذية يوصون به كبديل : القيمة الغذائية له -2

مـن  % 40إىل ما يزيـد عـن ربوتني ترتفع يف املرشوم الجاف بروتني لكن نسبة ال % 6 - %4+رطوبة 

 غنـي باألنزميـات الهاضـمة وبالعنـارص ،)عالج األنيميا( مكوناته الغذائية، غني بحمض الفوليك أووزنه 

املعدنية مثل الفـسفور والكالـسيوم والبوتاسـيوم، ومبـضادات األكـسدة، خـافض للـدهون الـضارة 

 .ولضغط الدم) الكولسرتول(

 :همية االقتصادية لهاأل -3

عوائد من رأس املال املتغري يف الدورة الواحدة  % 40-%30رسيع وكبري العائد حيث يدر من  -أ  

 جنيـه يف 400 -300فإن كان رأس املال املتغري يبلغ ألف جنيه، فإن هذا يدر نحـو )  شهور3(

 دورات مـن 3بزراعـة وبالتايل ميكن للمستثمر أن يغطي التكاليف املتغـرية . الدورة الواحدة

 .املرشوع يف السنة

االستغالل اإليجايب للمخلفات الزراعية بدالً من إهدارها أو حرقهـا وتحويلهـا إىل مـواد تـرض   -ب

 .الخ... بصحة اإلنسان وبالبيئة، وذلك مثل استغالل قش األرز وقش القمح والتنب والردة

 :أصناف عيش الغراب -4

 .بعضها سام ال بد من تجنبه -أ  

ًوبعضها صالح لألكل ويؤيت مبنافعه الغذائية املذكورة سابقا وميكن أن ينمـو بريـا   -ب ) بـدون زراعـة(ً

 .، وبعضها تتم زراعته يف مناخ خاص مالئم)فطر(ومن أجل هذا يسمى 
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 :أماكن الحصول عىل تقاوي عيش الغراب يف مرص -5

، )مركز البحوث الزراعيـة(غذية وزارة الزراعة، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث تكنولوجيا األ

 مـن خـالل أوكليات الزراعة، باإلضافة إىل محالت القطاع الخاص املتخصصة يف بيع تلك التقاوي فقـط 

 .منافذ بيع عيش الغراب منتج نهايئ

 :تجهيز البيئة املناسبة لزراعة عيش الغراب -6

ش كامـل بـدون حيـث يعـد قـ.  كيلو جرام قش أرز رطب يضاف كيلو من التقـاوي24 -22لكل 

 براميـل ويـسلق أو ساعات ثم يعبأ يف أجولة خيش 4 -3 يقطع مبقص كبري وينقع أوالً يف ماء أوتقطيع 

 ) 45، 44 املرجع السابق، ص -ملزيد من تلك التفاصيل الغنية(، .. ساعات3 -1من 

 :ميعاد الزراعة -7

 فإن مل تتوافر يـزرع يف ً-ياطوال العام برشط توافر الظروف ووسائل التربيد والرطوبة املقررين فن

النصف الثاين من يناير إىل النصف الثاين من مارس، والنصف الثاين من سبتمرب حتى نوفمرب مـع الرتكيـز 

 .عىل التهوية، رذاذ املاء، واإلضاءة

 :بعض املستلزمات األساسية إلنتاج عيش الغراب وتكاليفها الثابتة -8

 .جنيه150 مربع بإيجار شهري شقة أو غرفة أو حيز مكاين مساحته مرت -أ  

 ). جنيه مرصي2000-1000(أرفف ألومونيوم أو حديد غري قابل للصدأ بتكلفة   -ب

 ). جنيه مرصي2000-1000(حلل كبرية أو براميل بتكلفة  -ج

 جنيـه 1500-1000(مادة عازلة للحـوائط للمحافظـة عـىل الحـرارة الداخليـة عنـد التهويـة  -د

 ).مرصي

 ). جنيه مرصي2000-1000( به أكرث من فونية بالـلـهموقد  - ه

 ).جنيه مرصي500(قاعدة مناسبة للموقد وملجرى املاء  - و

 ). جنيه مرصي4000-2000(ثالجة تربيد  - ز

 ). جنيه مرصي2000 -1000(سخان ماء بالغاز أو بالكهرباء  -ح

 ). جنيه مرصي7000-3000(أوتوكالف  -ط
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 ألـف 17آالف جنيه مرصي، والحد األقـىص نحـو  9تة يبلغ نحو أي أن الحد األدىن للتكاليف الثاب

أما الزائر لوزارة الزراعة بالدقي فـسوف يتعـرف عـىل طـرق إلنتـاج عـيش الغـراب لكـن . جنيه مرصي

الفنية املتخصصة لذا ينصح املستثمر الناشئ أن يبـادر  بطريقة أكرث بساطة وتكلفة مام يذكر يف الكتب

ختصة ومتابعة إرشاداتهم يف هذا الصدد خاصـة فـيام يتعلـق بكيفيـة اسـتزراع بزيارة إىل تلك الجهة امل

 . داخل ركن مظلم بغرفة معيشية داخل املنزلأواملنتج فوق أسطح املنازل 

 :أهم بنود التكاليف املتغرية يف زراعة عيش الغراب -9

 ). جنيه30(استهالك كهرباء شهري  -أ  

 ). جنيه10(استهالك ماء شهري   -ب

 ). جنيه20(هالك غاز شهري است -ج

 ). جنيه15(أطباق فيوم /أكياس بالستيك -د

 ). جنيه250(أجور عامل  - ه

 ). جنيه50(نقل، نظافة : مصاريف أخرى - و

 ). من آخريتوقف عىل إذا كان ميلكه صاحب املرشوع فيصبح صفر، أو يستأجر(إيجار مكان  - ز

، تـم حـساب صـايف )62، 61رجـع الـسابق، ص  محمد إبـراهيم عمـر، امل.د( ويف الدراسة الحالية

 جنيـه كتكـاليف 500 جنيه وذلـك مـع إنفـاق 450 كيلو جرام مثار مبا يقدر بنحو 5.5األرباح من إنتاج 

 جنيه كتكاليف متغرية، وذلك يف الدورة الواحدة، فإذا استمر اإلنتاج لثالث دورات يف السنة 700 وثابتة

 . كثمن لكيلو جرام من عيش الغراب6 وذلك بتقدير  جنيه1350فإن صايف الربح سوف يبلغ 

ًوبطبيعة الحال، فإن هذا تقدير غري دقيق ألن سعر البيع هذا يكون لربع كيلو فقط وأحيانـا مـا 

 . داخل األحياء الراقيةأوتتضاعف أسعار تلك الكمية بالجزئية بشكل كبري إذا تم بيعها يف منافذ كربى 

ــا( ــرى ص ــرشوعات أخ ــار مل ــد أفك ــغرية توج ــشاريع ص ــق كم ــصغر، أولحة للتطبي ــة ال   متناهي
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 باالسـتزادة مـن التعـرف كام توجد تفاصيل أكرث ال تتسع املساحة الحالية لعرضها بالكتاب الحـايل وينـصح

 ).عليها بالرجوع إىل املرجع السابق

 :ًثالثا، اإلنتاج املنزيل لألعشاب والتوابل

 :بعض املنافع املستجلبة من هذا اإلنتاج 1-

 .االكتفاء الذايت مع استهالك ملنتجات طازجة شبه معدومة التكاليف -أ  

االستفادة بها يف تحسني البيئة الصحية للمنزل واملناطق املحيطة به باإلضـافة إىل اسـتخدامها   -ب

وكوسائل ديكور خرضاء بديعة مع مامرسـة هوايـات نافعـة لـشغل أوقـات الفـراغ، ووسـائل 

 .رتخاء وتجديد النشاط وتحقق السعادةعطرية فواحة تفيد يف االس

 .بيع الفائض منه واستخدامه كمصدر لدخل أسايس أو دخل إضايف لتحسني مستوى املعيشة -ج

 .ميكن استخدام جزء منه كهدايا لتوطيد الصالت العائلية والجتامعية، أو كهبات وصدقات -د

 . أرواح أحبابنا وذويناعىل) صدقة جارية(أو ) وقف خريي(ميكن استخدامها باعتبارها  - ه

 .ال يتطلب مساحات كبرية يف استزراعها داخل املنزل - و

 :الفرق بني األعشاب والتوابل -2

مثـل النعنـاع والريحـان (األعشاب هي األوراق املجففة من النباتات ومنها أعـشاب عطريـة  -أ  

، وغالبيتهـا )كوموالفرياسـمثـل العرقـسوس واإلخناسـيا (وأعشاب طبيـة ) والبنفسج والالفندر

 ). الجوافةمثل الربدقوش والشمر وورق(متعددة االستخدامات 

 والكزبـرة أما التوابل، فهي األجزاء العطرية التي تشمل الثامر والبذور والجـذور مثـل الكمـون  -ب

 .الخ... والفلفل األسمر والكاري
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 :أماكن رشاء البذور والشتالت الالزمة للزراعة -3

ذور النباتات املوثوق بهم، مع مالحظة أن هنـاك بـذور البذور يتم الحصول عليها من تجار ب  -أ

ًأسهل وأرسع يف منوها مثل الزعرت والشبت والكزبرة، بينام هناك بذور أكـرث بطئـا يف زراعتهـا 

 .والينسون والريحان) بامليم وليس بالباء كام اعتدنا نطقه(مثل املقدونس 

 .شتل متخصصُأعشاب تتكاثر بالعَقْل تتطلب رشاء الشتالت من أي م -ب

النباتات الحولية، تشرتى براعم مرباة صغرية منها يف أصص موجودة يف املشاتل ويكـون هـذا  -ج

 . يف فصل الربيع

 :أسهل طريقة للتجفيف اليدوي لألعشاب -4

تنزع األوراق من الفـروع مـع الـتخلص مـن : يف معظم األوراق الكبرية مثل الريحان والنعناع -أ  

تصفى وتجفف يف املجفف الثالثة ثم تغسل تحت ماء بارد من الصنبور ثم األوراق املصابة أو 

ثم تنرش عىل ورق أبيض غري )  العاديةوهو بتوافر يف جميع محالت األدوات املنزلية(البالستيك 

 .مطبوع أو عىل فوطة كبرية أو عىل رف سلك ضيق الخروم

يتم تقسيمها إىل حزم صغرية ): وزماريالر(مثل الزعرت، وحىص لبان (يف حالة األوراق الصغرية   -ب

ولف كل حزمة ولفها بشاش قطن بطريقة غري محكمـة بحيـث ال يـضغط عـىل النبـات، ثـم 

وذلـك يف مكـان متجـدد الهـواء ومظلـم ) قمتها أو رءوسها إىل األسفل(تعلق النباتات مقلوبة 

 .ألن الشمس تغري األلوان الطبيعية للنباتات

 عىل أوراق أكرث  للحصول)ف 110- 120(، تجفف يف فرن حرارته وللحصول عىل أفضل نتيجة -ج

) شـاش( لكـن يف تلـك الحالـة تلـف األعـشاب يف قـامش قطـن -هشاشة وأسهل يف التفتيـت

 تفرد عىل رف سليك يوضع م منها املاء ثفضوتغمس دقيقة واحدة يف ماء مغيل ثم ترفع وين

ملـدة سـاعة أو حتـى تـصبح األوراق  مع ترك الباب مفتـوح )ف110-120(حرارته يف فرن 

 .هشة
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 :تجفيف املقدونس والشبت مع االحتفاظ بلونه األخرض -د

 . ف400يسخن الفرن لدرجة  -

 .عنها املاءفض تربط أفرع املقدونس بشكل غري نحكم وتغمر دقيقة يف ماء مغيل ثم ين -

 الفرن دقيقة وتدخلتعلق حزم املقدونس أو الشبت من الساق يف قضبان سلك رفوف الفرن  -

 .واحدة ثم تسحب

 ويـرتك يف ف ثم تعاد العملية الـسابقة للمقـدونس أو الـشبت240تخفض حرارة الفرن إىل  -

 .الفرن حتى يجف

تفرك باليد ثم توضع يف برطامنات زجاجية قامتة اللـون : طريقة حفظ األعشاب بعد تجفيفها - ه

ًلمة، ويفضل عدم فركها متاما، وال تفـرك إال ألن الضوء يفسد نكهتها، كام تحفظ يف أماكن مظ

  .عند االستعامل للتمتع بأفضل نكهة طازجة لها

صـحي ذي وذات األعشاب ميكن استخدامها كتوابـل منكهـة للأمكـوالت املختلفـة أو كـشاي 

 .فوائد عديدة بعد أن يتم تجفيفها عىل نحو ما تبني عالية عىل سبيل املثال

 :ية دراسة جدوى تربية األرانب فكرة مبسطة حول كيف:ثالثا

 داخـل رشفـة  يفأوفوق الـسطوح (يبدأ املرشوع بتجهيز مكان مناسب لرتبية األرانب أما داخل املنزل  -1

 . يف مكان خلفي لحديقة املنزلأو مبكان يتم استئجاره، أو بغرفة أو، )مغلقة مثالً

كن التي أرشنا إليها يف بداية الفـصل  أحد األماأو بكليات الزراعة أويفضل االستعانة بوزارة الزراعة  -2

للتعرف عىل دليل شامل للخطوات الفنية الالزم إتباعها لتنفيذ ذلك املرشوع مع عدم االكتفـاء مبـا 

عدم دقة تناقضات ومن يتم نرشه عىل مواقع شبكات التواصل االجتامعي ملا لوحظ يف عرضها من 

 .ومن عشوائية لغة وعرض

 : الرتكيز عليها إلرساء معامل املرشوع املستهدفهناك ثالث بنود أساسية يتم -3

 من أجل زيادة فـرص التخـصيب عدد قليل من الذكور، وعدد كثري من اإلناث(رشاء األرانب  -أ  

 ).والتوالد
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 .بطاريات متعددة العيون  -ب

 .علف غذايئ مناسب -ج

 :تربية األرانبمنوذج تطبيقي لكيفية حساب التكاليف األساسية ملرشوع  -4

 . الواحدجنيه مرصي كسعر للحيوان90 ذكور بواقع 3+  أنثى 25 رشاء :تكاليف الحيوانات -أ  

  جنيه مرصي2520 = 90×28= إذن إجاميل تكاليف رشاء الحيوانات  

 . جنيه مرصي500عيون ومثنها 6  إذا كانت كل بطارية بها:تكاليف البطاريات  -ب

 عدد األرانب التي يتم تربيتها يف البداية
 ألرانب املحتضنة عدد البطاريات الالزمة ل= 

 عدد العيون يف كل بطارية

 

28 
= 

6 
  بطاريات5 = 4.6= 

  جنيه مرصي2500 = 500 × 5= وتكون تكلفة رشاء هذه البطاريات

وبنفس الطريقة يتم حساب تكاليف العلف الالزم كغذاء لألرانـب حتـى تـأيت مرحلـة تاليـة  -ج

 مرحلة والدة أرانب جديدةهي 

 . أرانب يف بطن واحدة وافرتض أن كل اإلناث والدات6إذا افرتض أن كل أم سوف تلد  -د

  أرنب150=  6 × 25= إذن عدد النتاج اإلجاميل لألرانب  

 أرانب مولودة توضع يف عني واحدة 4فإذا فرض أن كل  

 )واليد األرانبم(عدد النتاج 
 عدد العيون الالزمة لألرانب الوليدة= 

4 

 

150 
= 

4 
  بطاريات38 = 37.5= 
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  عيون 6عدد البطارية فيها 

 عدد العيون الالزمة لألرانب الوليدة
 البطاريات الالزمة للنتاج= 

6 

 

38 
= 

6 
  بطاريات7 = 6.3= 

 جنيه مرصي500= مثن البطارية 

  3500 = 500× 7= نتاجإجاميل تكاليف بطاريات ال  

ًوعىل نفس املنـوال الـسابق يـتم اسـتكامل حـساب البنـود األخـرى الالزمـة السـتكامل املـرشوع وفقـا 

ـاالت للمتطلبات التي يقررها املختصون، خاصة وأن ذلك املرشوع قـد يـستلزم تكـاليف أخـرى  تعتمـد عـىل ح

 بعض النتاج حيـث يعـرف بارتفـاع كاليف موتمختلفة مثل تكاليف االستعانة بأطباء بيطريني وتكاليف عالج وت

  .معدالت الوفاة بني األرانب خاصة يف مراحل أعامرها األوىل

فاطمة الزهراء بـدون (بعضها مشتق مشاريع إلنتاج منزيل بوسائل وأدوات ديكور زهيدة التكاليف : ًرابعا

 )تاريخ

يـا أقمـشة وأدوات خياطـة وتعترب من أفضل النامذج سهلة التطبيق داخـل املنـزل باسـتخدام بقا

وقص ولصق ونباتات جافة ولعب قدمية غري صالحة لالستخدام مرة أخرى ومن املنتجات املقرتحة عـىل 

 .سبيل املثال ال الحرص

يـتم لـصقها قية تتم خياطتها بطريقة زخرفية منفردة ثم بلوحات زخرفية باستخدام قطع قامش مت -1

يف كـل مكـان وميكـن   مـواد اللـصق املنتـرشةأولـشمع عىل كرتونة متالمئة املساحة بواسطة مسدس ا

 قواقع وودع يتم تجميعـه مـن الـشواطئ تكوين إطار زخريف مبتكر من الكرتون املقوى امللصق عليه

 قــد تــتم االســتعانة بــاملحالت املتخصــصة يف عمــل اإلطــارات أواملتنــاثرة داخــل بلــدنا املحروســة، 

 . غريهاأوالخشبية 

 وحـــدات صـــغرية كـــل منهـــا عبـــارة عـــن ورد واحـــدة يـــتم مفـــارش كروشـــية تتكـــون مـــن  -2

ــن  ــا م ــتم رشائه ــات وي ــسة جنيه ــا خم ــدى مثنه ــغرية ال يتع ــية ص ــرشاء أداة كروش ــدادها ب  إع
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 وكلهـا -محالت الخردوات خاصة الشهري منهـا وذلـك باإلضـافة إىل اسـتخدام الخيـوط امللونـة املناسـبة

 .متوافرة يف أماكن البيع بالجملة مثل املوسيك والعتبة

 للحامم يف شكل لعب تلصق بهـا أكيـاس قامشـية ميكـن أن يحـتفظ أوإنتاج إكسسوارات للمطبخ  -3

بداخلها باألدوات الرفيعة سهلة الضياع مثل املسامري، والفـرش الـصغرية واملفكـات وكـل هـذا يـتم 

 ًتسويقه من خالل التسويق املنـزيل بـدءا باألهـل واملعـارف واألصـدقاء وزمـالء املهنـة، وصـوالً إىل

التوزيع عىل منافذ البيع املناسبة لتلك املنتجات مقابل عمولة تحصل عليها تلك املنافذ، واستكامالً 

 موسـمي، أويف النوادي والفنادق وغريهـا بـشكل دوري  مبعارض األرس املنتجة واملعارض التي تقام

 مـن املـرشوع، ثم يف حالة النجاح وتنمية النشاط وتنمية املـدخرات الالزمـة لتمويـل أحجـام أكـرب

 .ميكن االستقالل مبكان محدد مستقل

 يف مجال اإلنتـاج ًاصيويف تلك الحالة، ينصح للقارئ باالسرتشاد بكتاب آخر للمؤلفة تم تأليفه خص

املنزيل بشكل موسوعي منطقي قائم عىل دراسة ميدانية مستفيضة من أجل التمكن من عـرض موسـع 

ً يف أكـرث دول العـامل تقـدما مثـل الواليـات املتحـدة - زالـتلتلك األنـشطة املنزليـة التـي ازدهـرت ومـا

للمزيد يرجع إىل كتاب يف اإلنتاج املنزيل تكمن حلول وحلول وتفاصيل مكان (األمريكية والصني وغريها 

 ).نرشه موجودة يف قامئة املراجع يف نهاية الكتاب الحايل

 ):منوذج تصوري(منوذج لدراسة جدوى مرشوع كبري  2/11

 .دار الشباب الدائم: ملرشوعاسم ا -1

 .رشكة مساهمة مرصية تحت التأسيس: طبيعة املرشوع -2

 .رعاية ذوي اإلعاقة من كبار السن: الهدف -3

 .رجال وسيدات فوق السبعني ذوي اإلعاقات املختلفة: الفئات املستفيدة -4

ــة والرســالة -5 ــشكل إجــاميل مــن: الرؤي ــة ممــن يعــانون ب ــة العمري ــك الفئ ــة لتل ــة املتكامل  الرعاي
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وعنـد بلـوغهم سـن بناء وأفراد املجتمع لهم خاصة يف األماكن املهنية التي كانوا يعملون بهـا  جحود األ

كل مع أولئك الذين يعـانون مـن ا املش، حيث تزداد"خيل الحكومة"املعاش والتقاعد متت معاملتهم مببدأ 

 . مزمنة من قبل هذا إلصاباتأوإعانات مزمنة تعرقل تحركاتهم املعيشية نتيجة ألمراض الشيخوخة 

يف تجمع سكني يقرتب من املستشفيات التي تشمل خدمات صـحية متكاملـة تفيـد الفئـة : املوقع -6

اقرتابـه مـن أمـاكن ًاملعنية بالخدمة ويتميز أيضا بالهـدوء وبجـامل الطبيعـة وبطقـس لطيـف مـع 

ري مـستلزمات الـدار يتيـرس تـوفبحيـث  واملواصالت لتيسري زيارات اآلخرين واملتطوعني للنزالء بالدار

  ً.أيضا

 :األقسام والوحدات املكونة للمرشوع -7

 .غرف معيشة مجهزة مبا يتالءم مع الحالة الصحية لكل ضيف أو مشارك -أ  

 .مرافق مجهزة مالمئة لحاالت اإلعاقة املختلفة  -ب

 .نادي صحي عام ومكان ألداء العبادات -ج

 .منتجع صحي استشفايئ للنزالء -د

 .سوق الشامل، يخصص فيه مكان لعرض منتجات النزالءمجمع للت - ه

 .مكان مخصص لإلنتاج ملامرسة الهوايات املختلفة ملن يرغب من النزالء - و

 ....)سينام، مرسح،(دار الرتفية  - ز

 :رأس مال الرشكة -8

 مليـون جنيـه مـرصي 10مليون جنيه مرصي، بينام رأس املال املصدر تبلغ قيمته  20املرخص به 

آالف سهم بواقع ألف جنيـه لكـل سـهم، باإلضـافة إىل مـصاريف اإلصـدار وطـرح  10زيعها عىل يتم تو

 جنيه مرصي للسهم والخطـوة املتبقيـة هـو الحـصول عـىل موافقـة الهيئـة العامـة 30األسهم وقيمتها 

لالستثامر من خالل استصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة املذكورة الـذي البـد أن يـشمل عـىل رقـم 

 .لسل يخص ذلك القرار، وتاريخ إصدارهمس
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 :املساحة -9

 فـدان قابلـة لالمتـداد يف املـستقبل يف حالـة نجـاح 15سيقام املـرشوع ومرفقاتـه عـىل مـساحة 

 .املرشوع يف أدائه وتحقيق أهدافه وزيادة الطلب عليه

 :امليزة التنافسية للمرشوع -10

أنفسهم وهو صحاء القادرين عىل خدمة الغالبية العظمى من دور كبار السن ال يقبلون سوى األ -أ  

 بيــوتهم ًمــا ينتفــي حقــا مــع مغــزى إقامــة مثــل تلــك الــدور مــن أجــل رعــايتهم، فلــامذا يرتكــون

 !وممتلكاتهم ويعيشون يف دار أخرى إن كانوا سوف يستمرون يف رعاية أنفسهم؟

العظمـى مـن الغالبية ويزداد استنكار هذا املوقف مع األسعار الباهظة التي ال يقدر عىل دفعها   -ب

...  مجرد معاشـاتتلك الفئة العمرية التي تتضاءل مصادرها الداخلية بطبيعة الحال فهم يتقاضون

 ....وال مكافآت، وال حوافز

 وباعتبـارهم كام أن الدور املذكورة تكتفي مبجرد استضافة النزالء بشكل أقرب لحياة املستـشفيات -ج

 ).عاطلة بالكامل(فئة 

تقبـل، بـل  الحالية، فهي تراعي كل تلك التحفظـات وتـصححها يف نـشاطها حيـث أنهـا أما الدار -د

 أنفـسهم مـع تـوفري وتعطي األولوية املطلقة لكبار العمر غري القادرين عىل الحركة أو عىل خدمة

 بـشكل دائـم وبعطـاء الطاقم الخدمي املتكامل القادر عىل القيام مبهمة الرعاية املتكاملـة لهـم

 .ين ال محدودعاطفي وإنسا

ممكنـة كام أن الدار تسعى إىل تدنية التكاليف بقدر اإلمكان وإىل تقديم الخدمـة بأقـل أسـعار  - ه

امللحقـة بخدمـة املـرشوع األصـلية لخدمية بحيث تدعم تلك التكاليف من خالل املنافذ التجارية وا

م تلـك الخـدمات  النـزالء باسـتخدامثل مجمع التسوق لفئات خاصة من الجمهور الذي ال يـزعج(

 ).واملعروضات بحيث تستخدم اإليرادات يف دعم النشاط األصيل
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 من تلك الفئة العمرية ما زالوا يتمتعون باملقدرة عـىل ًاكام أن املرشوع أخذ يف الحسبان أن كثري - و

ًالعطاء وبالتايل، تم مـنحهم فرصـة لـيس فقـط ملامرسـة هوايـاتهم املفـضلة، لكـن أيـضا لعمـل 

تدبري املطلوب مـن معايـشهم متزايـدة التكـاليف مـع بيعها م ميكنهم من خالل منتجات تخصه

ذلك العمر املتقدم ومع ما يعـانون مـن إعاقـات، وذلـك باإلضـافة إىل الحفـاظ علـيهم كأعـضاء 

 .منتجني بالدولة

 :شعار الرشكة -11

 Old is Gold  أو  ".ليس منا من مل يوقر كبرينا"

 االقتصادي الصغري القائد : تأهيل الطفل املنتج 3/11

ًاسـتلهاما ًلعرضـها تـوا، وذلـك كنت أتأهب لتدوين خامتة الكتاب، حدثت قصة طريفة دفعتني بينام  

ملوضوع بالغ األهمية وهو رضورة استثامر الطفولة واستنباتها وتنميتها بشكل صحيح من أجل إعداد سواعد 

بكفـاءة أفـضل عنـدما يحـني األوان الـالزم الـرسة واملجتمـع اقتـصاد  فتية منتجة وفاعلة يف تحـسني أحـوال

 .اإلعامر التي حلق اإلنسان وبعث إىل األرض من اجل القيام بهاواملناسب للقيام واملساهمة مبهمة 

بالفرقـة الرابعـة  التلميـذ" أحمـد" ففي إحدى اللقاءات العائلية، فوجئت بابن شقيقي وصغري العائلة 

 جميل يوضع باليد كنوع مـن الحـيل سوار بالستيك ملون(املتمثلة يف االبتدائية، يحرض بعض األشغال اليدوية 

حيث ذكـر يل أنـه وأصـدقاؤه مـن ) الشاطر، اللبق، الذيك(َّويعرضه عيل بلغة التاجر ) املناسب لكال الجنسني

قد قاموا بإنتاج وحدات مختلفة من هذا السوار، وقرروا بيعها بخمسة جنيه لكل  ،"يوسف ومحمد"الجريان 

)! الرتبحيـة(لطموحاتهم ويبدو أنهم عرضوا الفكرة واملنتج عىل األقارب والجريان فلم يستجب أحد  !ةواحد

وبذكائـه !!! Double جنيهـات للـسوار املـزدوج 3 ، و Single جنيه للسوار املفرد 2فقاموا بتعديل األسعار إىل 

  املنتجـات، وبعـرض الفكـرة،الرشاء لكنـه اكتفـى بعـرض) بصفتي عمته(الفطري مل يطلب مني االجتامعي 

ًاء كمية منه إعجابا وتشجيعا له عىل االستمرار عىل ذلك النهج االقتصادي الرائعرشفسارعت ب ً .. 
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قد نهره بلطف وطلب منه تقديم الـسوار إىل عمتـه " إيهاب"ووالده وعىل الرغم من أن شقيقي  

ًكهدية موجها له درسا تربويا مبراعاة صلة الرحم والقرابة،  ً إال أين فـضلت التعامـل معـه بلغـة املتـاجرة ً

  .املعامالت التكسبية التجارية حتى بني األقارب " رشعية"ًتأكيدا عىل 

االهـتامم والرتكيـز عـىل كيفيـة  ومن تلك القصة سارعت األفكار املـستلهمة تحثنـي عـىل رضورة 

اعل وصحيح من أجل ضـامن إعداد الطفل الصغري واستنبات أفكاره وقدراته ومهاراته ورعايتها بشكل ف

إعداد املواطن االقتصادي النموذجي وقت البلوغ والتكليف وقد يصبح هذا هو موضوع كتـايب املقبـل، 

لكن قبل أن يحدث هذا وددت التنويه إىل تلك الفكرة الهامـة واقرتاحـي لتبنـي املؤسـسات التعليميـة 

 . التنفيذ والعمل التطبيقي الواعدوالتدريبية والرتفيهية بل والتطوعية ملهمة إدخالها يف حيز 

 خامتــة

 وىف النهاية

ام سبق هو غيض من فيض مام ميكن أن يقال وينصح به يف مجـال تقيـيم جـدوى املـرشوعات ف 

 .االستثامرية بدءا من أصغر وحدة لها، وتدريجا إىل األكرب، ووصوال إىل املرشوعات القومية العمالقة

بلغة ميرسة ومبسطة، آملني أن تكون قابلة لالسـتيعاب مـن ولقد تم الحرص عىل عرض ما تقدم  

 .جميع من يقرأها، وأن ينتفع بتطبيقها أكرب عدد ممكن من القراء

عـىل الـرغم مـن أنهـا  لبعض املواضيع املهملـة يف الكتابـات املختـصة -ً ضمنا -متر التطرق ولقد  

وازها من عدمه ومن أهمهـا ظواهر معارصة ومواضع جدلية تتعطش ألحكام حاسمة بشأن جأصبحت 

 ".التسويق الشبيك"جدوى ما تسمى بأنشطة 

 هــذا املوضــوع الهــام، فلقــد وباإلضــافة إىل مــا تــم عرضــه مــن تفــصيل مــوجز وشــامل حــول  

ًأضــفنا جــزءا تكميليــا يف امللحــق الثالــث مــن الكتــاب، يــتم فيــه توضــيح آراء بعــض الــشباب ً 

ــشكل ــة ب ــك التجرب ــوا لتل ــساهموا أو تعرض ــذين ي ــدون  ال ــصا وب ــم ن ــرض آرائه ــك بع ــآخر وذل  ًأو ب
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 .  أي تدخل من املؤلفة لدواعي مصداقية العرض آلراء الغري والحيادية التامة ملا ذكروه بأنفسهم

أما يف امللحقني السابقني لهذا، فقد تم إضـافة بعـض الـدعائم املعرفيـة الالزمـة السـتكامل ركـائز  

 ؤرشات القياسـية اإلضـافية ذلـت الـصلة يف امللحـقوذلك بعرض بعض املـدراسات الجدوى االقتصادية 

ًاألول، وإلقاء ضوءا أكرث عىل دراسات الفرصة املرتبطة بالتحلييل الرباعي أو الخاميس، وذلـك يف امللحـق 

 .الثاين
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  املالحق

 

 

 (1)ملحق 

 ذات الصلة بعض املؤرشات القياسية

 

 تـم التـيقتطعـة مـن األرض الزراعيـة الخـصبة املساحة امل= املساحة املهدرة من األرض الزراعية  -1

  مبان وإنشاءات غري زراعيةإىلتحويلها 

 )معامل الظل × الفعيلالسعر + ( للمنتج الفعيلالسعر = سعر الظل  -2

 عدد املسجلني داخل قوة العمل لكنهم ال يعملون
 =نسبة البطالة اإلجبارية  -3

 إجاميل القوة العاملة
× 100 

 

 )ذكور أو إناث(عدد املتعطلني إجباريا من نوع معني 
 =الة النوعية نسبة البط -4

 إجاميل القوة العاملة
× 100 

 

إجاميل عدد الداخلني يف القوة العاملة شاملني 

 =نسبة القوى العاملة إىل إجاميل السكان - 5 املتعطلني إجباريا

 إجاميل عدد السكان

× 100 

 

 إجاميل املتعطلني بإرادتهم 

 )خارج قوة العمل(
 = ىل إجاميل قوة العملنسبة البطالة االختيارية إ- 6

إجاميل قوة العمل شاملة املتعطلني 

 إجباريا

× 100 
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 .الراغبني يف العمليف حيث املتعطلني بإرادتهم قادرون عىل العمل لكنهم مل يسجلوا أنفسهم 

 عدد السكان خارج قوة العمل
 =نسبة اإلعالة  -7

 جاميل عدد السكانإ
× 100 

 

 إجاميل عدد املشاركني من األهايل يف استثامرها
 =نسبة املشاركة الشعبية  -8

 )حكومة وأهايل وغريهم(إجاميل عدد املشاركني 
× 100 

 

 حجم وقيمة التمويل الشعبي بعملة ما
 =نسبة املشاركة الشعبية التمويلية - 9

 ات العملةإجاميل حجم وقيمة التمويل ككل بذ
× 100 

 

ــــة داخــــل - 10 عدد العاملني داخل قطاع معني ــــسبية للعامل ــــة الن األهمي

 القطاعات االقتصادية والخدمية املختلفة 
= 

 إجاميل عدد العاملني داخل كل القطاعات
× 100 

 

ومعامـل   والتبـايناملعيـاري مقـاييس إحـصائية مثـل االنحـراف باسـتخدامقياس درجة املخاطر يتم  -11

 .ةساسياألهداف األ) عن (أو) من (الفعيلاملنجز ) ابتعاد( أو) اقرتاب(تالف للتعرف عىل مدى االخ
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 (2)ملحق 

 دراسات الفرصة

 

 ثـم ؟كيف ميكن التعرف عىل األفكار االستثامرية املتاحة وتحديـد أولويـات لهـا 

 األكـرث الفـرص االسـتثامرية اختيـاركيف تتم عملية املفاضلة فيام بينها من أجل 

 ؟مالءمة لإلمكانيات واملوارد واالستثامرات األخرى املتاحة

  عىل املستوى القومي:أوال

 . واملكونة لهيكلهي القومقتصادالباية املرتبطة قتصادالحصول عىل البيانات املمثلة للمؤرشات اال  

ر الـسلع  أسـعا، تجاريـة مـع الـدول األخـرىاتفاقيات ، واردات، صادرات:التجارة الخارجية  )1(مثال 

 ... املنافسة عاملياأو املناظرة أووالخدمات البديلة 

 إنتـاجي كل قطـاع يف معدالت النمو والتطور :ستوى املحىلامل عىل اإلنتاجيالهيكل تحليل   )2(مثال 

 رضيبي كوعاء القومي قتصادلال) إيراداتيجلب ( إيراديهل هو  -  طبيعة كل قطاع،محىل

  ،؟جيد مثال

 ؟) مثاليطوعت (يهل هو خدم  -

  ،الخ...؟ تأهيل القوى العاملة ويتطلب دعم الدولةيفهل هو نافع   -

 ،لكـل قطـاع  هيكل الطلب وهيكل العرض،التعرف عىل نسبة التغطية الجغرافية مبنتجات كل قطاع  -

 واردات أومحليـة  ( املـدخالت املـستخدمة،) كثيفـة العاملـةأوكثيفة رأس املال (التقنية املستخدمة 

 الخ ...  الخارجإىلمحىل أم تصدير ( نطاق التسويق ،)الخارجمن 

  :اإلقليمي عىل املستوى :ثانيا

 الخ ..  مجموعة من الدول معاأو ، يضم مجموعة من املحافظات املتجاورة معاقليم جغرايفإ 
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  :القطاعي عىل املستوى :ثالثا

  : بعض التصنيفات التاليةأوتباع أحد إوهنا ميكن  

  قطاع البرتول ، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الزراعة:طةوفقا لألنش -1

 الخ.. .إنتاجي قطاع ،خدمي قطاع :وفقا لنمط وطبيعة النشاط -2

 .استهاليك قطاع ،إيرادي قطاع : إيراد الدولةيفوفقا للمساهمة  -3

 الخ...عائيل قطاع ، قطاع خاص،حكومي قطاع ، قطاع عام:وفقا لشكل امللكية -4

 خفي قطاع ،رسمي قطاع غري ،رسمي قطاع :الشكل والتواجدوفقا لقانونية  -5

 الخ... األمام والخلفإىل أكرث دفعا ، األمامإىل أكرث دفعا :وفقا لقوة التأثري -6

 ... إهدارا للمواردأقل ، تكلفةأقل ، أكرث ربحية:وفقا للكفاءة -7

قطـاع صـديق  ،ات مكافحة مظاهر الفقر مثل تطوير العشوائييف أكرث مساهمة : التأثريقوميقطاع  -8

 .القومي قتصاد منو اال رفع معدالتيف أكرث مساهمة ،الغذايئ تحقيق األمن يف أكرث مساهمة ،للبيئة

 : عىل مستوى املرشوع:رابعا

 .يمرشوع قوم -1

 .مرشوع فردى -2

  ).بني أطراف محلية(مرشوع مشرتك  -3

 .)مثل مرص والسودان(مرشوع مشرتك بني الدولة املحلية ودول الجوار  -4

 .)مثل مرص وإثيوبيا(مشرتك بني الدولة املحلية ودول إقليمية مرشوع  -5

 .)مثل مرص وبريطانيا(مرشوع مشرتك بني الدول املحلية ودول متقدمة  -6

 .)األورويبمثل مرص واالتحاد (مرشوع مشرتك بني الدولة املحلية وتكتالت عاملية  -7

 .مرشوع متعدد الجنسيات -8
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  بعض أشكال الفرص:خامسا

 الخ... بني مشاريع محلية وأجنبيةأوية محلية اقتصاداعات التكامل بني قط -1

 االندماج مع قطاعات أكرث تطورا -2

  الكبرينتاجاملشاركة مع أطراف أخرى بهدف تحقيق وفورات اإل -3

مـع التحـذير مـن تلـك الوسـيلة ألن (عجـز متفـاقم  االقرتاض من املنظامت الدولية لحـل مـشكلة -4

 . زيادة تفاقم مشكلة الديون وأعبائهايفاملستهدف وتتسبب التجارب أثبتت أنها تؤىت دامئا بعكس 

 التموييلالتأجري  -5

 يف تـوفري مـستلزمات االستثامر خارج الوطن مع تشغيل عاملة محلية واالستفادة بالـسوق املحـيل -6

 .هذا االستثامر من موارد طبيعية وبرشية وتقنية

يـد مـن مـشكلة تأصـيل التوجـه ية أجنبية تضخ قيم مـضافة فعليـة وال تزإنتاججذب استثامرات  -7

 . الدول النامية والفقريةيف للمجتمع خاصة ي التبذيراالستهاليك

  باالستغالل الكامل للموارد املحليةالذايتتحقيق االكتفاء  -8

 الـصادرات وتخفـيض يفتوفري العملة الصعبة وتحسني موقف العملة الوطنية مـن خـالل التوسـع  -9

 .الواردات

 مجـال التأهيـل يفية الرخيصة مع تحسني أداءها من خـالل دورات جـادة االستفادة بالعاملة املحل -10

 . املتخصصوالفني املهني
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 (3)ملحق 

 التسويق الشبيك من خالل آراء مجربني سابقني ملامرسة هذا النشاط

 

نظرا ألهمية النشاط املذكور وكرثة الجدل حوله مـع تزايـد تـساؤالت الكثـريين املحتـارين حـول  

ًمامرسته، رأينا رضورة إضافة جزءا آخر حول هذا النشاط ميثل آراء نابعـة مـن واقـع جدوى ومرشوعية 

 !!!تجارب عملية لبعض من اجتذبتهم تلك الشبكة األخطبوطية املخادعة 

بداءة، فقد لوحظ أن الغالبية العظمى أن مل يكون إجاميل من ميثلون صيدا سمينا لهـذا النـشاط  

تفـوق بكثـري إمكانيـاتهم " جامحـة"حيـث يـضمن متيـزهم بطموحـات ميثلون شبابا يف مقتبل العمـر ب

وقدراتهم الحالية، أو يعانون من صفة الجشع البغيضة التي تدفعهم دامئا إىل طلـب املزيـد والكثـري أو 

من أولئك الذين ميكن أن يقال عنهم أنهم يحبون أن يأخذوا بال مقابل أو يحمدوا بـدون أن يفعلـوا أو 

كام أن من الفئات األخرى املغرية وسـهلة االجتـذاب لهـذا النـشاط املريـب، !!!جزوا يغتنوا بدون أن ين

أولئك الكادحني يف سبيل لقمة عيش صعبة أو عزيزة املنال خاصة أو من تتطلـب أحـوالهم املزيـد مـن 

 .نفقات ال تكفى تلبيتها ما بيدهم من موارد محدودة للغاية

املواصــفات الــسابقة، والتــي ترتكــز العيــون الــشبكية وأكــرث الفئــات التــي ميكــن أن ترتكــز فيهــا  

لـبعض  ومن ثم فضلنا عرض بعض التجارب العلميـة. األخطبوطية عليها هم طالب املدارس والجامعات

الطالب الجامعيني بنفس العبارات التـي أفـصح عنهـا أصـحابها وهـذا مـن أجـل تقـديم صـورة عمليـة 

 يتعرضون ملثل تلـك املغريـات املريبـة لعلهـم يـستفيدون إرشادية لألعضاء املستحدثني أو ملن ميكن أن

من تجارب غريهم ويتوقفون فورا عن االستمرار يف االنزالق نحو هاوية األرضار التي أصيب بهـا غـريهم 

زاد من تيـسريه الذي  حول تلك األنشطة والنخداعهم السهل نتيجة لقلة خرباتهم ولعدم تحريهم الكايف

 .حة أو أو أو طبيعتهم الجامحة أو الطام
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 : بعض اآلراء املجربة املعنيةوفيام ييل 

 "أحمد عبد املنعم"تجربة  أوال،

 عـرب يقـام مبداخلـة معـ..هو طالب بالفرقـة الثانيـة بكليـة الهندسـة قـسم ميكانيكـا بالقـاهرة  

 Uniway" اسـمها رشكـة تـسويق شـبيكيف  أنه بالفعـل يـشارك يخبارإاالنبوكس عىل الفيس بوك وبدأ ب

وال أن يدفع مثن تـذاكر الرحلـة أمكان ما داخل مرص وعليه يف ر أن النشاط عبارة عن رحلة لليلتني وذك

هنــا  إىل .تاحـة ســلع أخــرى ميكــن رشائهـا مــن خــالل ذات الــرشكةإىل إ باإلضــافةيابــا ،وهــذا إذهابـا و

 !!فاملوضوع عادى جدا

سـعار يف أانـت تبـالغ جـدا أن الـرشكة ك" أحمـد"لكن املشكلة فيام أضافه بعد هذا، حيث ذكـر  

عطايـا لألعـضاء "التذاكر وىف أسعار السلع املعروضة للبيع والخـدمات املكملـة للرحلـة ولـك لتعـويض 

  .وذكر أن الرشكة مسجلة" الفائزين

 التجـارب حـذروه مـن يوكان سؤاله حول مدى مـرشوعية هـذا النـشاط ألن الـبعض مـن سـابق 

 . الطابع يمرشوعيته ومن أنه ربو

 انتهاء بعدم مرشوعيته لشبهات كثرية ترتبط به مثل املعـامالت  الحايلكتايبيف ته مبا ضمنته وأجب 

 يتحقـق  واالسـتغالل األعـضاء الـالزم اجتـذابهم لـيكالربوية وبيع الغرر والحث عـىل االسـتهالك الـرتيف

ع مـن النـشاط محـل الخ، وانتهيت بأنه طاملا مازال هـذا النـو ...النصاب الالزم لتمتعه بالعطايا املعلنة

،فيتوقـف "دع مايريبك اىل مااليريبـك"تشكك من قبل الكثريين فعىل األقل يجب عليه أن يطبق قاعدة 

 .هذا النشاطيف عن االستمرار 

أعلن له من منافع ومغريات  بداية طريقه مع هذا النشاط وأن مثالة مايف ويبدو أن الشاب كان  

مبـرشوعية النـشاط فقطعـت ) مـع أنـه الـسائل  ..يقنـاعإ(كانت تسكره بقوة ،فأخذ يتحايل ويحـاول 

وفـور  ".اسـتفت قلبـك"ذكرت لك مـا أراه وعليـك أن تطبـق القاعـدة الـرشعية :  بقويليالجدل الحوار

 :توضيح مختلف التوجه حيث قال بالنص إىلذكرى لتلك القاعدة النبوية الرائعة تحول كالمه 

 لـــشان كـــان عبـــارة عـــن عـــرض مجـــزىاملوضـــوع ده عيف ) اتورطـــت(أنـــا ممكـــن أكـــون "
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 أردهـا ينأ) متعهد(الفلوس و) مستلف(هوا لينا كشباب بيبقى العرض مجزى حتى أنا " .." شوية

 "...بعد ما أكسب

 ي مـن مداخلتـه معـوطبعا ترصيحه األخري كان فيه الخالصة املفيدة، وقد يكون السبب األسايس 

بـرج "يف سـتاذة جامعيـة أعـيش أ ي بـصفتهم يلعميل للرشكة وبيع تذاكر الـوإىل  شخصيا هو تحوييل

 !!!كام يطلق كثري من الطالب املغرر بهم عىل أساتذة الجامعات " يعاج

مبا أراه خاصـة أنـه يطـابق مخـاوف كانـت كامنـة بداخلـه لكنهـا " أحمد"وانتهى الحوار باقتناع  

.. الـضحايا اآلخـرين تتأرجح مع خيوط أمل لو قـدر عـىل اجتـذاب الحـد األدىن املطلـوب مـن العمـالء 

قل حاول أن تـسرتد جـزءا مـام عىل األ! روح وجرب:مكانه اسرتداد نقوده فقلت له يف إن كان أ يوسألن

 .يرتك كله يدرك كله ال ال اميدفعت ف

 :يتجربة عالء عبد النب: ثانيا

ة رابعة اقتصاد بكليـة التجـارة جامعـإىل طالب واعد متوقد الذكاء منقول  أصال من سوهاج وهو 

رباكـه وتخفـيض املنجـزات إ يفبالقاهرة ،معروف بتزاحم الطموحات عنده لدرجـة قـد تتـسبب  األزهر

 ملـا يأمـل مقارنـة مبـا ميتلـك عام يأمله نتيجة لعدم التخطيط والتنظـيم الـصحيح والكـايفء بعض اليش

ا عـىل كـل مجال الفيس بوك وىف كتابة تعقيبات لها وزنهـيف نشط جدا  ..ت وقدراتامكانيإبالفعل من 

 يلسـاتذته وكـان أ بالنامذج الناجحة وأن ينهج مـسرية يمايقابله من منشورات ،يحاول بجدية أن يقتد

الطبيعـة وصـعب " جـامح"وهـذا الطمـوح  .. هـذا التميـز أكـدت يليمعه بعض املواقف العمليـة التـ

 حول تجربة أحمـد يمنشور ،"هيا نتعلم االقتصاد ..زينبويات اقتصادية"شاهد عىل صفحتى  ...الفرملة 

 :السابق عرضها توا فبادر بعرض رأيه وتجربة سابقة مر بها هو شخصيا فقال نصا

ــو ــصوصا ل ــساعده خ ــغل ي ــى ش ــسه يالق ــشباب نف ــه ك ــع في ــدا ونق ــري ج ــوع دا خط  املوض

ـــدل ( ـــه يف) متبه ـــاح نتيجـــة ألن ـــرية،" شـــغل مت ـــه كث ـــدد ســـاعات العمـــل في   مرهـــق وع

ــاد ــده امل ــشاوالقــامئني عــىل  ،" مــنخفضيوعائ ــشبيكطالن ــاع هــم قمــة  ال ــت يف اإلقن   واالتيكي
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يجـيش  مـاي بـراهيم الفقـ إ"الدكتور..شئت فيهم  وقل ما .. واالتصال والتواصل اإلنصاتوحسن 

 !!!املوضوع ده يف حاجة جنبهم 

 )!!يفرشوا البحر طحينة،ومش كده بس دول يعزموك عىل سمك وتحىل كامن (عىل رأى املثل  

يف هيقولك أنا سوف أعـرض عليـك صـفقة مـستحيل أن تـرفض  :صل اآليتبيح وعىل سبيل املثال، 

يف  جنيـه 2500) طامعـا(فـرتد !" انتا نفسك تاخد مرتـب كـام؟ "يجميع األحوال ويسألك سؤال اصطياد

) بيتـكيف قاعـد (فقـط وكـامن وانتـا ) أسـبوع يف(حتاخد هـذا املبلـغ  ايه رأيك،) "ببساطة(الشهر فريد 

 )..موافق(شطة أنا ا..طبعا سوف تندهش !!!

  ،1،2،3 يعمـل 1 :فيبادر بتوضيح املهمة املطلوبـة قـائال ..وعندها تكون قد ابتلعت الطعم األول  

ضافيني مثل من سـبقه وهكـذا إ بعده يعمل ثالثة واليل ،5 ،4 ،3 فيعمل 2 شخص رقم يواملفروض ييج

... 

 بـدأت باللعـب عـىل يصفقة التـمبنفعة الـ% 100تخرج كاملنوم مغناطيسيا مقتنع  وبكالم مقنع، 

 !!!2500ـ البداية بدون تحفظ وهو اليف  اشرتطته يالوتر الحساس عندك وهو املوافقة عىل املرتب الذ

تقـول لـه فكـرت  يـرد فكـر، ..تقول له موافق  .. مبصداقية ما يعد به واإلقناعالتمويه يف وزيادة  

فق فيتأكد وقتها أنك تشبثت بالفكرة وألغيت تقول له خالص مؤكد موا.يقول لك فكر كامن  ..وموافق 

 .مواضع القلق من نفسك متاما فيبدأ بالخطوة التالية

أكيـد حتفـرح بـيهم جـدا  ..حيث يعطيك طعام مغريا عبارة عن مبلغ ألف جنيه دفعـة واحـدة  

أن آنـذاك يفاجئـك بـسالسة  .تتأكد مـن جديـة العمليـة ..وتتأكد من حقيقة الوعود واملغريات املعلنة 

ال بـرشط أن تـشرتى بـاملبلغ أحـد منتجاتـه وبـرشط آخـر أن تـستجلب إهذا املبلغ لن يصبح ملكا لـك 

نفس حالتك فيسارع هـو اآلخـر يف  قناع زميل آخرإفتذهب منتشيا بهذا املكسب محاوال ..مشاركا آخر 

 !!!بالفعل  شاهدها بنفسه تحدث يصداقتك له وىف مصداقية الصفقة التيف بالرشاء بدون تردد واثقا 
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 الـشكرة بقـت هـواء وعـدم واحنـا تغمرنـا يحتالقـ فرحة عىل فرحة عىل فرحـة،!!! "وبعد كده  

 قـد ي التـيالكالم ده عن تجربة ومـن وجهـة نظـر .." من التسويق الشبيك) وكستنا(دموع الفرح عىل 

 للطمـوح )استغالل( للجيوب، و) مصيدة( عىل العقول،) مضحكة (التسويق الشبيك"تخالف البعض أن 

 . ونعم الوكيل فيهمالـلـهوحسبنا  ..

 عـىل الفـيس مشارك عىل صـفحايتبكالوريوس محاسبة تجارة األزهر القاهرة و "محمد عمر" :ثالثا

  :قال نصا ..بوك 

 أشـرتى سـلعة أو خدمـة ينأ فاتـت عرضـت عليـا  تحدث عنها عالء السنة اليلينفس الرشكة الت

 عىل صاحب الرشكة قائال لو معايا هـذا املبلـغ كنـت فتحـت رديت وقتها .. جنيه 3000ـ لديهم ب

 !! بتكسبه انتا بنشاطك هذا بيهم مرشوع وكسبت أضعاف اليل

محاوالتـه  يفومـع هـذا اسـتمر  ،يقنـاعيف إ مرة أخرى لكنه فشل يس وحاول معأاملهم أنه مل يي 

النشاط من غري مـا أدفـع وال  يف معه ينهاية األمر قرر أن يدخلنيف اللحوحة بأساليب متنوعة حتى أنه 

 !!مليم لكن مبقابل مختلف هو أن أجلب له عمالء جدد 

ودخلت معه بالفعل لكن الحمد هلل تحريت عـن مـرشوعية النـشاط وتأكـدت أنـه محـرم رشعـا  

"  البيـع وحـرم الربـاالـلـهوأحل "وتذكرت وقتها اآلية الكرمية .. معهم يالفور وفسخت عقد فرتكته عىل

 . بيع حالل تكون فيه الربكة والنامءواألفضل هو استثامر ذات املبلغ لو أتيح لنا يف) يربو(ط فهذا النشا

 :قال نصا.. سياحة قرية بمحاسب " مصطفى عىل"

كيونت "مجال التسويق الشبىك وعرفت أن أول رشكة تسويق شبكة كان اسمها يف أنا كنت باحثا 

يف كة متامـا رغـم أنهـا كانـت قـد نجحـت وبعد هذا، أفلست تلـك الـرش" كوست نت" أو " نت 

يـوىن "مـسمى مخـادع جديـد هـو  إىلواآلن تحولت ذات الـشكرة  تجميع املليارات من الزبائن،

إىل أحـد مـن أعـرفهم ) جـشع(ـ  فقـد دفـع الـيورغـم تحـذير واستمرت عىل نفس النهج،" واى

يركـب "ىل اآلن إو ..ودخـل الـشبكة  ..تحقيـق حلمـه بالـسيارة الفـاخرة يف املشاركة فيها طمعـا 

 " !!!الحقل يومياإىل الحامر 
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هـذا املجـال يف التعامـل يف مـن سـبق عـرض آرائهـم العمليـة إىل ضافات مخترصة أخـرى إومن  

 الدخل والحاملني يغوائه الدائم خاصة ملحدودإطريقة يف  أن هذا النشاط يشبه امليرس املريب، تأكد يل

ن الحاالت املؤكدة كانت قـد باعـت كـل مـا متلـك مـن قـراريط بالرثاء الرسيع السهل لدرجة أن كثري م

 .. فلم تجن سوى دموع حرسة وندم وأنـني هذا املجال اللعوب االغوايئيف وعقارات من أجل استثامرها 

 !!!ومازال الجشع هو سيد املوقف  ..ومازالت العرب ترصخ  ..ومازالت قصص الضحايا تتواىل 
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 ومنحنــا جميعــا ثــواب ، مبتــضمنات هــذا الكتــابئقــار تعــاىل كــل الـلـــهنفــع 

 الهـادف االستثامر إرساء بعض معامل قد تنري دربا إيجابيا عىل طريق يفاملشاركة 

 . حياتنايف

 

 

 ...ًوختامـــا 

 وبإلهامه سبحانه وهو يعتـرب بحـق دلـيالً الـلـهكل ما تم يف هذا الكتاب هو بفضل 

أو  جــاد يف أي مجــال بحثــي أو فكــري ًشــامالً، ورفيقــا ال غنــى عنــه لكــل مــشارك

 يف مـوازين حـسناتنا وحـسنات كـل مـن سـاهم يف الـلــهمتميـز، جعلـه استثامري 

 .م وانفع به كل من يقرأه وكل من يعمل مبحتوياتهالـلـه. إخراجه

 

 املؤلفــة
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